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 األمم المتحدة
 ٢٠٠٥نيويورك، 
 



ى اإلعراب               ال تنطوي ال تنطوي   ادة التي تتضمنها، عل ى اإلعراب             التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة، وال طريقة عرض الم ادة التي تتضمنها، عل التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة، وال طريقة عرض الم
يم أو   عن أي رأي آان من جانب األمانة العام      عن أي رأي آان من جانب األمانة العام       دان، أو أي إقل يم أو   ة لألمم المتحدة بشأن المرآز القانوني ألي بلد من البل دان، أو أي إقل ة لألمم المتحدة بشأن المرآز القانوني ألي بلد من البل

 ..أية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة من سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاأية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة من سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها
 

 ..ال يعني ذآر أسماء شرآات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمهاال يعني ذآر أسماء شرآات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها 
 

 ..جرى تدقيق المراجع آلما أمكنجرى تدقيق المراجع آلما أمكن 
 

ذه     ن ه ذآر أي م ة؛ والمقصود ب ة اإلنكليزي ام باللغ ن حروف وأرق دة م م المتح ائق األم وز وث ألف رم ذه   تت ن ه ذآر أي م ة؛ والمقصود ب ة اإلنكليزي ام باللغ ن حروف وأرق دة م م المتح ائق األم وز وث ألف رم تت
 ..الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدةالرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة
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 ملخص تنفيذي
 

 أصبحت   أصبحت  يمثل إنشاء منظمة التجارة العالمية نقطة تحول جوهرية في تاريخ حقوق الملكية الفكرية، بحيث             يمثل إنشاء منظمة التجارة العالمية نقطة تحول جوهرية في تاريخ حقوق الملكية الفكرية، بحيث              
وق                          ة لحق اق الجوانب التجاري ى اتف ات الرجوع إل د، وب المي الجدي يًا للنظام التجاري الع ًا رئيس وق                         هذه الحقوق مكون ة لحق اق الجوانب التجاري ى اتف ات الرجوع إل د، وب المي الجدي يا  للنظام التجاري الع ا  رئيس هذه الحقوق مكون

ة،               ))تريبستريبس((الملكية الفكرية   الملكية الفكرية    ة،               ، الذي هو من االتفاقات الثمانية والعشرين الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمي ، الذي هو من االتفاقات الثمانية والعشرين الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمي
وب من آل           . . تزام به لحماية حقوق الملكية الفكرية     تزام به لحماية حقوق الملكية الفكرية     ضروريا  لمعرفة الحد األدنى الواجب االل     ضروريًا لمعرفة الحد األدنى الواجب االل      وب من آل         وهناك حد أدنى مطل وهناك حد أدنى مطل

دى صيا       بلدبلد دى صيا        عربي يجب مراعاته ل ه          التشريعات   التشريعات     غةغة عربي يجب مراعاته ل ن يتيسر التعرف علي ى ل ذا الحد األدن ة، وه ه          الوطني ن يتيسر التعرف علي ى ل ذا الحد األدن ة، وه ر  من  من  الوطني ر  غي غي
ا               ريبس إليه ا              تحديد الشرعة الدولية في مجال الملكية األدبية والفنية وما أضاف اتفاق ت ريبس إليه ع التشريعي   وو  ،،تحديد الشرعة الدولية في مجال الملكية األدبية والفنية وما أضاف اتفاق ت ع التشريعي   الواق  العربي    العربي   الواق

 .. ومدى مطابقته للشرعة الدولية ومدى مطابقته للشرعة الدولية،،الحاليالحالي
 

ة   ذه الدراس اول ه ة وتتن ذه الدراس اول ه ة،   وتتن ة والفني ة األدبي ال الملكي ي مج ة ف ة الدولي ة،    المرجعي ة والفني ة األدبي ال الملكي ي مج ة ف ة الدولي تعرض   المرجعي تعرضوتس كوك  وتس كوكالص    الص
ي  ة الت ي الدولي ة الت ىالدولي ىترع ةترع ة حماي ة،  حماي ذه الملكي وق ه ة،  حق ذه الملكي وق ه رف حق ا يع رف أو م ا يع وم  أو م الم الي ي الع وم  ف الم الي ي الع ف ف ق المؤل ف بح ق المؤل ذه   . .  بح ن ه ذه وم ن ه  وم
ة المصنف الصكوك االصكوك ا رن لحماي ة ب ة المصنف تفاقي رن لحماي ة ب ةتفاقي ة والفني ةات األدبي ة والفني ف  و و،،ات األدبي وق المؤل ة لحق ة العالمي ف االتفاقي وق المؤل ة لحق ة العالمي جيل  و و،،االتفاقي ة التس جيل اتفاقي ة التس اتفاقي

ف،       أما في   أما في     . .  للمصنفات السمعية والبصرية    للمصنفات السمعية والبصرية   الدوليالدولي ف،       مجال الحقوق المجاورة لحق المؤل ات     ففمجال الحقوق المجاورة لحق المؤل ات     توجد ثالث اتفاقي   ، هي  ، هي  توجد ثالث اتفاقي
اني األداء        اارومروماتفاقية  اتفاقية   ة فن اني األداء      لحماي ة فن ات        ومنتجي ومنتجي لحماي ات         التسجيالت الصوتية وهيئ ة جني    و  و ،،اإلذاعة اإلذاعة  التسجيالت الصوتية وهيئ ة جني   اتفاقي ة منتجي     اتفاقي ة منتجي     ف لحماي ف لحماي

ة  و و الصوتية ضد النسخ غير المشورع،      الصوتية ضد النسخ غير المشورع،     التسجيالتالتسجيالت ة اتفاقي ع    بروآسل  بروآسل اتفاقي ع لتوزي رامج   لتوزي رامج الب ة  الب ة   حامل ع   اإلشارات اإلشارات  حامل ر التواب ع    عب ر التواب  عب
 ..الصناعيةالصناعية

 
حوتوضح  ة الوتوض ة ال الدراس ديالت  الدراس ديالت تع ي تع ي الت ت الت ت أدخل ة    أدخل ارة العالمي ة التج اء منظم ذ إنش ة    من ارة العالمي ة التج اء منظم ذ إنش ة  من ات الدولي ى االتفاقي ة  عل ات الدولي ى االتفاقي عل

اق      ،،ةةاألدبية والفني األدبية والفني  بالملكية    بالملكية   المعنيةالمعنيةالمرجعية  المرجعية   ا اتف اق       والتي أحال إليه ا اتف ريبس   والتي أحال إليه ريبس   ت ق        .. ت ا يتعل ق       ففيم ا يتعل ة  ففيم ة باتفاقي رن  باتفاقي رن   ب اق      ،، ب ز اتف اق    تمي ز اتف تمي
ريبس ريبست اني          ت ة، والث الحقوق األدبي ق ب ها، األول يتعل ة بنصوص اق الحماي ن نط رين م تبعاد أم اني           باس ة، والث الحقوق األدبي ق ب ها، األول يتعل ة بنصوص اق الحماي ن نط رين م تبعاد أم   باس

ة حق                   و  و . . التطبيقي التطبيقي المصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفن     المصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفن     بب ريبس بحماي اق ت ز اتف ا، تمي ة روم ق باتفاقي ا يتعل ة حق                  فيم ريبس بحماي اق ت ز اتف ا، تمي ة روم ق باتفاقي ا يتعل فيم
نح  وتيوتيص ص للتسجيل ال للتسجيل ال  عادل نظير البث اإلذاعي التجاري    عادل نظير البث اإلذاعي التجاري   بتعويضبتعويض  التسجيالت الصوتية التسجيالت الصوتية فناني األداء ومنتجي    فناني األداء ومنتجي     نح  ، وبم ، وبم

وطني         وطني        حق التأجير لفناني األداء في حدود التشريع ال أجير لمنتجي          ،،حق التأجير لفناني األداء في حدود التشريع ال نح حق الت أجير لمنتجي           وبم نح حق الت وق     التسجيل الصوتي   التسجيل الصوتي    وبم ة حق وق      وأي ة حق  وأي
وطني       في هذا التسجيل   في هذا التسجيل   أخرى  أخرى   وطني        في حدود التشريع ال ة   بجعل بجعل  و و،، في حدود التشريع ال دة حماي ة    م دة حماي اني األداء ومنتجي    م اني األداء ومنتجي   فن   التسجيل الصوتي  التسجيل الصوتي  فن

 ..عاما عامًادون هيئات اإلذاعة خمسين دون هيئات اإلذاعة خمسين 
 

ة   من الدراس ة وتتض من الدراس ارة  وتتض ارةإش ديث         إش بيل تح ي س ة ف دان العربي ن البل وب م و مطل ا ه ان بم رين يتعلق ى أم ديث          إل بيل تح ي س ة ف دان العربي ن البل وب م و مطل ا ه ان بم رين يتعلق ى أم  إل
ادئ،                . . تشريعاتهاتشريعاتها اهيم، والمب ادئ،                 األمر األول هو إضافة نص بعدم حماية األفكار واإلجراءات، وأساليب العمل، والمف اهيم، والمب  األمر األول هو إضافة نص بعدم حماية األفكار واإلجراءات، وأساليب العمل، والمف

ذا   . . والحقائق المجردة واالآتشافات   والحقائق المجردة واالآتشافات    ذا فه رد     النص   النص  فه م ي رد     ل م ي دان  إال في تشريعات   إال في تشريعات   ل دان  البل ة   البل ة التالي ة   العربي ة التالي ة   : :  العربي ارات العربي ة   اإلم ارات العربي اإلم
ة      و  و ،، والمغرب  والمغرب ،، ولبنان  ولبنان ،، والسودان  والسودان ،،الجزائرالجزائرالمتحدة، و المتحدة، و  ة العربي ة     المملك ة العربي ادة حساب         و  و . . السعودية السعودية المملك اني هو إع ادة حساب        األمر الث اني هو إع األمر الث

انون ا    ن أول آ داء م ة ابت الحقوق المالي ة ب دد الحماي انون ا   م ن أول آ داء م ة ابت الحقوق المالي ة ب دد الحماي انيم انيلث ة  //لث ئة للحماي ة المنش الي للواقع اير الت ة  ين ئة للحماي ة المنش الي للواقع اير الت تعرض . . ين تعرض  وتس  وتس
ة ةالدراس ي  الدراس تثناءات الت ي   االس تثناءات الت ا االس اتراعيه دة     تراعيه ة لم دة العام ى القاع ة عل ريعات العربي دة      التش ة لم دة العام ى القاع ة عل ريعات العربي   التش

 ..أو بإطالتهاأو بإطالتها  وهي إما بتقصير المدةوهي إما بتقصير المدة  ،،الحمايةالحماية
 

بة   ا بالنس بة أم ا بالنس ى أم ى إل ناعية،   إل ة الص ال الملكي ي مج ة ف ة الدولي ناعية،   المرجعي ة الص ال الملكي ي مج ة ف ة الدولي ا تتمث فتوضحفتوضحالمرجعي ة أنه ا تتمث  الدراس ة أنه تة ل ل  الدراس ي س تة ف ي س ف
ة  وو  ،،االختراعاالختراعبراءات  براءات    بشأنبشأناتفاقيات دولية   اتفاقيات دولية   هي  هي  مواضيع مدرجة   مواضيع مدرجة    ة  العالمات التجاري اذج الصناعية   وو  ،،العالمات التجاري اذج الصناعية   النم دالالت دالالت  و  و ،،النم
ة    واالتفاقية الدولية واالتفاقية الدولية   ،،المنشأ والمصدر المنشأ والمصدر  ة     لحماي ات    لحماي ات   أصناف النبات دة  أصناف النبات دة   الجدي ة    و  و ،،))يوبوف يوبوف  ( ( الجدي ة   اتفاقي ي اتفاقي ي نيروب ة   نيروب ة لحماي   الشعار الشعار   لحماي

 ..األولمبياألولمبي
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ة      اتفاقاتفاق  خلهاخلهاأدأد  التيالتيتعديالت  تعديالت   الدراسة ال   الدراسة ال  توضحتوضحوو  ة التجارة العالمي د إنشاء منظم ة       تريبس بع ة التجارة العالمي د إنشاء منظم ات    تريبس بع ى االتفاقي ات   عل ى االتفاقي عل
 ..في هذا االتفاقفي هذا االتفاقالنقاط المستحدثة النقاط المستحدثة وتورد وتورد الصناعية، الصناعية،  المتعلقة بالملكية  المتعلقة بالملكية  المرجعية المرجعيةالدوليةالدولية

 
اق    ،،فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية   فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية   وو  اق  تبنى اتف اريس           تبنى اتف ة ب ا ورد في اتفاقي ر عم ذا المسمى للتعبي ريبس ه اريس            ت ة ب ا ورد في اتفاقي ر عم ذا المسمى للتعبي ريبس ه    ت

أ   "" تحت عنوان مختلف هو      تحت عنوان مختلف هو     كية الصناعية كية الصناعية لحماية المل لحماية المل  أ   مؤشرات المصدر وتسميات المنش ذآر لجد لجد اا و و. . ""مؤشرات المصدر وتسميات المنش ذآر ير بال ا   أن أنير بال ا   م  م
ا          تينتينورد في هذه االتفاقية في هذا الصدد يرتبط باتفاقي        ورد في هذه االتفاقية في هذا الصدد يرتبط باتفاقي         اح االنضمام إليهم ين مت ا           دوليت اح االنضمام إليهم ين مت دان  دوليت دان للبل ة       للبل ة        األعضاء في اتفاقي  األعضاء في اتفاقي

ا اريس وهم اب اريس وهم ات: : ب ة البيان اتاتفاقي ة البيان أ البضائعاتفاقي أن منش أ البضائع المضللة بش أن منش ة المضللة بش ة واتفاقي ة دالالت  واتفاقي بونة لحماي ة دالالت  لش بونة لحماي جيلها المصدرالمصدر لش جيلها  وتس  وتس
ى        ريبس إل ة ت ر اتفاقي م تش ك ل ع ذل ًا، وم ى       دولي ريبس إل ة ت ر اتفاقي م تش ك ل ع ذل ا ، وم اأيأيدولي ا منهم ناعية   وو.  .   منهم اذج الص ق بالنم ا يتعل ناعية   فيم اذج الص ق بالنم ا يتعل ي  ،،فيم ييلتق    يلتق

راع       وو  . . تريبس مع اتفاقية باريس في مبدأ حماية النماذج الصناعية         تريبس مع اتفاقية باريس في مبدأ حماية النماذج الصناعية         اتفاق  اتفاق   راءات االخت ق بب ا يتعل راع       فيم راءات االخت ق بب ا يتعل  أوجه    أوجه   تمثلت تمثلت   ،،فيم
 ..جرى إيضاحها في سياق الدراسةجرى إيضاحها في سياق الدراسة بعدة أمور  بعدة أمور واالتفاقيات الدولية المعنية السابقةواالتفاقيات الدولية المعنية السابقةتريبس تريبس اتفاق اتفاق االختالف بين االختالف بين 

 
اوو  افيم ا    فيم ة وطبوغرافيته دوائر المتكامل ة ال نطن لحماي ة واش ق باتفاقي ا     يتعل ة وطبوغرافيته دوائر المتكامل ة ال نطن لحماي ة واش ق باتفاقي أن    ،، يتعل ة ب أن  أوضحت الدراس ة ب اق أوضحت الدراس اق اتف اتف

ر    العلنيالعلني إصدار تراخيص إجبارية ألغراض االستخدام        إصدار تراخيص إجبارية ألغراض االستخدام        هو  هو  األول  األول ،،بأمرينبأمرين  تريبس يتميز تريبس يتميز  ر     غي ة    أو  أو التجاري التجاري  غي ة    لمواجه  لمواجه
دنى  األمر الثاني هواألمر الثاني هو و و  ..ممارسة ضارة بالمنافسة بدال من نظام التراخيص الوارد في اتفاقية واشنطن     ممارسة ضارة بالمنافسة بدال من نظام التراخيص الوارد في اتفاقية واشنطن      دنى   إطالة الحد ال  إطالة الحد ال

ة واشنطن، وخمسة عشر            أعوامأعوامنية  نية  ثماثما بدال  من     بدًال من    أعوامأعوام   إلى عشرة   إلى عشرة   الحماية  الحماية لمدةلمدة ة واشنطن، وخمسة عشر             وردت في اتفاقي اً  وردت في اتفاقي ا  عام  آحد أقصى      آحد أقصى     عام
وغرافي  ميم الطب داع التص اريخ إي ن ت وغرافي م ميم الطب داع التص اريخ إي ن ت م  . . م ا تض مآم ا تض ريبسآم اق ت ريبسن اتف اق ت ى   ن اتف دًا عل ى تأآي دا  عل  تأآي

امتين  ألتين ه امتين مس ألتين ه الفين    مس ؤولية المخ د مس ا عق افيين هم الفين     إض ؤولية المخ د مس ا عق افيين هم نىاا إض نىلحس ة، لحس ة،  الني باغ الني باغوإس لع   وإس ى الس ة عل ة القانوني لع    الحماي ى الس ة عل ة القانوني  الحماي
 ..المتضمنة بصورة غير مشروعة دوائر متكاملةالمتضمنة بصورة غير مشروعة دوائر متكاملة

 
ة  ةوتتضمن الدراس رلتشر  استعراضا استعراضًا  وتتضمن الدراس ي لتش ة ف ادة صياغة آامل ى إع اج إل زمن وتحت ا ال ي يعات تجاوزه ة ف ادة صياغة آامل ى إع اج إل زمن وتحت ا ال دانيعات تجاوزه دانالبل   البل
ة ةالتالي ورية، و  : : التالي ة الس ة العربي ة، والجمهوري ة الليبي ة العربي ورية، و  الجماهيري ة الس ة العربي ة، والجمهوري ة الليبي ة العربي ودانالجماهيري ودانالس راقوو  ،،الس راقالع ان؛  ،،الع ان؛ولبن رواوا  ولبن رلتش يعات يعات لتش
ة في           التي ال التي ال  المحتوى،    المحتوى،   الناقصةالناقصة ة الفكري ة في            تغطي الحقوق األساسية الواجب حمايتها من حقوق الملكي ة الفكري دان  تغطي الحقوق األساسية الواجب حمايتها من حقوق الملكي دان  البل ة  البل ة  التالي : :  التالي

دة ة المتح ارات العربي دةاإلم ة المتح ارات العربي رين،،اإلم ر، وا  ،، والبحرين والبح ر، واوالجزائ ورية، والجزائ ة الس ة العربي ة، والجمهوري ة الليبي ة العربي ورية، لجماهيري ة الس ة العربي ة، والجمهوري ة الليبي ة العربي لجماهيري
 ..واليمنواليمن  ،، والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعوديةوالسودان، والعراق، والكويت، ولبنان،والسودان، والعراق، والكويت، ولبنان،

 
ا    الدراسة توصيات       الدراسة توصيات      تتضمن تتضمن   الختامالختاموفي  وفي    ق أهمه ا   يتعل ق أهمه ة واحدة في آل             بإنبإن  يتعل ة عام ة واحدة في آل             شاء هيئ ة عام د شاء هيئ د بل ي    بل ي     عرب ولى  عرب ولى تت   تت

ؤ ؤش دي   ش ون ل ث يك ا، بحي ة آله ة الفكري دي   ون الملكي ون ل ث يك ا، بحي ة آله ة الفكري ال     ون الملكي ة اتص ة ونقط ات متكامل دة بيان ة وقاع ا المتخصص ال     ها مكتبته ة اتص ة ونقط ات متكامل دة بيان ة وقاع ا المتخصص ها مكتبته
المي     ي والع عيدين اإلقليم ى الص ة عل ات المماثل المي    بالكيان ي والع عيدين اإلقليم ى الص ة عل ات المماثل ة    وو  ؛؛بالكيان ة الفكري وق المكي ة لحق ات عربي دة بيان اء قاع ة    إنش ة الفكري وق المكي ة لحق ات عربي دة بيان اء قاع  إنش

ة متخصصة في         وويكون الهدف منها تيسير الحماية الفعالة لهذه الحقوق في إطار من التنسيق؛             يكون الهدف منها تيسير الحماية الفعالة لهذه الحقوق في إطار من التنسيق؛              ة متخصصة في         إنشاء محاآم وطني إنشاء محاآم وطني
ن القضاة،  الملالمل ة م ة ثالثي ن هيئ دة م ة واح ى درج ا التقاضي عل ون فيه ة، يك ة الفكري ن القضاة،  كي ة م ة ثالثي ن هيئ دة م ة واح ى درج ا التقاضي عل ون فيه ة، يك ة الفكري زّودوكي ى أن ي زو دوعل ى أن ي ل  عل لبالتأهي   بالتأهي

انوني انونيالق ب  الق بالمناس ة        وو  . . المناس ة الفكري ال الملكي ي مج ة ف وعية المرجعي ة الموض ات الدولي ى االتفاقي مام إل د االنض ة        يع ة الفكري ال الملكي ي مج ة ف وعية المرجعي ة الموض ات الدولي ى االتفاقي مام إل د االنض يع
   . .  في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية، خطوة مهمة، خطوة مهمةبجناحيها، الملكية األدبية والفنية والملكية الصناعيةبجناحيها، الملكية األدبية والفنية والملكية الصناعية
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 مقدمة

 
ى    ١٩٩٥١٩٩٥يناير يناير // إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخولها حيز التنفيذ في آانون الثاني  إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخولها حيز التنفيذ في آانون الثاني بعدبعد  دأت تشرف عل ى    ، ب دأت تشرف عل ، ب

ة            ) ) ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٦١٩٨٦((تنفيذ االتفاقات التي نتجت من جولة أوروغواي        تنفيذ االتفاقات التي نتجت من جولة أوروغواي         وق الملكي ة لحق اق الجوانب التجاري ا اتف ة            ومنه وق الملكي ة لحق اق الجوانب التجاري ا اتف ومنه
ية الفكرية، لتكون ضمن إطار النظام         ية الفكرية، لتكون ضمن إطار النظام         وهذا االتفاق هو صك جديد يرعى حماية حقوق الملك        وهذا االتفاق هو صك جديد يرعى حماية حقوق الملك        .  .  ))١١(())تريبستريبس((الفكرية  الفكرية  

د     المي الجدي د    التجاري الع المي الجدي ة                      .  .  التجاري الع ة الفكري وق الملكي ة حق ة أوروغواي في موضوع حماي د اتسمت مفاوضات جول ة                      وق ة الفكري وق الملكي ة حق ة أوروغواي في موضوع حماي د اتسمت مفاوضات جول وق
الم ويتسم               ضرورة وجود إطار  ضرورة وجود إطار  بالشد والجذب بين البلدان المتقدمة التي تؤآد        بالشد والجذب بين البلدان المتقدمة التي تؤآد         دان الع زم لكل بل انوني متشدد ومل الم ويتسم                ق دان الع زم لكل بل انوني متشدد ومل  ق
ن     ع م اون م دم الته رامة وع ن    بالص ع م اون م دم الته رامة وع ال      بالص خ األعم ة وبنس ات التجاري رقة العالم ون بس ال       يقوم خ األعم ة وبنس ات التجاري رقة العالم ون بس   يقوم

ا وإن آانت            ا وإن آانت           األدبية والفنية؛ ومعظم البلدان النامية التي ترى أنها ال تزال في بداية الطريق على هذا الصعيد، وأنه األدبية والفنية؛ ومعظم البلدان النامية التي ترى أنها ال تزال في بداية الطريق على هذا الصعيد، وأنه
ى                 ى                توافق على ضرورة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، يلزمها وقت آاف لسن تشريعات وإنشاء محاآم تعن توافق على ضرورة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، يلزمها وقت آاف لسن تشريعات وإنشاء محاآم تعن

 .. النوع من القضايا النوع من القضايابهذابهذا
 

ة                        ة الملكي وانين لحماي ة، بحيث باشرت بسن ق ة                      وقد بدأت البلدان العربية تسير في رآب االتجاهات العالمي ة الملكي وانين لحماي ة، بحيث باشرت بسن ق وقد بدأت البلدان العربية تسير في رآب االتجاهات العالمي
داخل ن ال ذلك بترتيب البيت م ة، وآ داخلالفكري ن ال ذلك بترتيب البيت م ة، وآ ارة .  .  الفكري د أن آانت عب ارة وبع د أن آانت عب ة""وبع ة الفكري ة الملكي ةحماي ة الفكري ة الملكي ر " " حماي ًا غي ل مفهوم ر تمث ا  غي ل مفهوم تمث

ًا ى آذان بح يلق دان، أص ذه البل ي ه ألوف ف ا م ى آذان بح يلق دان، أص ذه البل ي ه ألوف ف ام ا ص من   ص يخها ض ى ترس عي إل دأ الس ل وب ات، ب ن الحكوم من  غية م يخها ض ى ترس عي إل دأ الس ل وب ات، ب ن الحكوم  غية م
 ..قيم المجتمع العربيقيم المجتمع العربي

 
ة،                            دان العربي ة في البل ة الفكري وق الملكي ة حق ة بحماي ة التشريعات المتعلق يم حال ة،                          وتعنى هذه الدراسة بتقي دان العربي ة في البل ة الفكري وق الملكي ة حق ة بحماي ة التشريعات المتعلق يم حال وتعنى هذه الدراسة بتقي

ة؟ وه                     : : وتجيب عن عدة تساؤالت أهمها    وتجيب عن عدة تساؤالت أهمها     ذه التشريعات؟ وهل تواآب التطورات العالمي ة؟ وه                     هل حدث تطور في ه ذه التشريعات؟ وهل تواآب التطورات العالمي ل ل هل حدث تطور في ه
ذه                         ا؟ وتهدف ه ا هي جوانب القصور فيه ة؟ وم دان العربي ادة صياغة بعض التشريعات في مجمل البل ذه                        يجب إع ا؟ وتهدف ه ا هي جوانب القصور فيه ة؟ وم دان العربي ادة صياغة بعض التشريعات في مجمل البل يجب إع
ة من حيث                     دان العربي ار البل ى إظه ة من حيث                    الدراسة إلى إيجاد إجابات شافية عن هذه التساؤالت، وذلك في سعي حثيث إل دان العربي ار البل ى إظه الدراسة إلى إيجاد إجابات شافية عن هذه التساؤالت، وذلك في سعي حثيث إل

ت  احترام حقوق المخترعين فيها وحماية العالمات والنماذج وغيرها من إب     احترام حقوق المخترعين فيها وحماية العالمات والنماذج وغيرها من إب      ت  داعات البشر، واس راض سبل تحسين   راض سبل تحسين   ععداعات البشر، واس
ة                 .  .  هذا الواقع هذا الواقع  ة الفكري وق الملكي ة                 وتعتمد الدراسة على البيانات والمعلومات المتاحة عن التشريعات التي تحمي حق ة الفكري وق الملكي وتعتمد الدراسة على البيانات والمعلومات المتاحة عن التشريعات التي تحمي حق

ة                     دان العربي ة في البل ة                    في البلدان العربية، سواء من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية أم من خالل الجهات المعني دان العربي ة في البل في البلدان العربية، سواء من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية أم من خالل الجهات المعني
ها هانفس د.  .  نفس دوتعتم واطن    وتعتم ار م ها إلظه وانين نفس ل للق ى تحلي ا عل واردة فيه ات ال واطن     المناقش ار م ها إلظه وانين نفس ل للق ى تحلي ا عل واردة فيه ات ال   المناقش

 ..القصور والقوةالقصور والقوة
 

ة،     .  .  وتقع هذه الدراسة في ثالثة فصول     وتقع هذه الدراسة في ثالثة فصول      ة،     يتناول الفصل األول التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في البلدان العربي يتناول الفصل األول التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في البلدان العربي
ك      ويتضمن مناقشة لمرجعية البلدان في مجال الملكية األدبية والفنية، والتشر         ويتضمن مناقشة لمرجعية البلدان في مجال الملكية األدبية والفنية، والتشر          ك      يعات المتعلقة بالملكية الصناعية، وتل يعات المتعلقة بالملكية الصناعية، وتل

دوائر    ريعات الخاصة بال ذلك التش راع، وآ راءات االخت اذج الصناعية، وب ة والنم دوائر   الخاصة بالمؤشرات الجغرافي ريعات الخاصة بال ذلك التش راع، وآ راءات االخت اذج الصناعية، وب ة والنم الخاصة بالمؤشرات الجغرافي
ة ةالمتكامل ة الفكر       . . المتكامل ة بالملكي ايا المتعلق ض القض اني بع ل الث اول الفص ة الفكر     ويتن ة بالملكي ايا المتعلق ض القض اني بع ل الث اول الفص دان  ييويتن ي البل دان  ة ف ي البل  ة ف

ريعات    ي التش ع التقاضي ف ل واق ة، مث ريعات   العربي ي التش ع التقاضي ف ل واق ة، مث اون    العربي ة، والتع ة الفكري ة الملكي ولى حماي ي تت ات الت ة، والجه اون    العربي ة، والتع ة الفكري ة الملكي ولى حماي ي تت ات الت ة، والجه العربي
تنتاجات والتوصيات         .  .  اإلقليمي، ومستقبل حماية الملكية الفكرية    اإلقليمي، ومستقبل حماية الملكية الفكرية     اول الفصل الثالث االس تنتاجات والتوصيات         ويتن اول الفصل الثالث االس وتتضمن الدراسة    وتتضمن الدراسة    .  .  ويتن

ة  يضا  أربعة مرفقات، يتناول المرفق األول عضوية البلدان العربية في االتفاقيات الدولية الرئيسية إل  يضًا أربعة مرفقات، يتناول المرفق األول عضوية البلدان العربية في االتفاقيات الدولية الرئيسية إل  أأ ة  نشاء المنظم نشاء المنظم
                                                      

حقـوق  حقـوق  : : دراسة االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة في المنطقـة       دراسة االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة في المنطقـة       األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،        األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،            ))١١((
 ..(E/ESCWA/GRID/2003/27)  ٢٠٠٣٢٠٠٣  يونيويونيو// حزيران حزيران٣٠٣٠،،الملكية الفكريةالملكية الفكرية
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وق                       ة حق ات الرئيسية في مجال حماي وق                      العالمية للملكية الفكرية؛ والمرفق الثاني عضوية البلدان العربية في االتفاقي ة حق ات الرئيسية في مجال حماي العالمية للملكية الفكرية؛ والمرفق الثاني عضوية البلدان العربية في االتفاقي
ة الرئيسية في مجال                    ات الدولي ة في االتفاقي دان العربي ة الرئيسية في مجال                   المؤلف والحقوق المجاورة؛ والمرفق الثالث عضوية البل ات الدولي ة في االتفاقي دان العربي المؤلف والحقوق المجاورة؛ والمرفق الثالث عضوية البل

 ..بع عضوية البلدان العربية في اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالميةبع عضوية البلدان العربية في اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالميةحماية الملكية الصناعية؛ والمرفق الراحماية الملكية الصناعية؛ والمرفق الرا
  العربيةالبلدانالتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في   -أوال 

 
ا                         ة لحمايته د من النصوص المنظم ة العدي دان العربي ة في البل ة الفكري ا                       تتضمن منظومة تشريعات الملكي ة لحمايته د من النصوص المنظم ة العدي دان العربي ة في البل ة الفكري   . . تتضمن منظومة تشريعات الملكي

ة مع الشرعة               وهذه النصوص وردت في تشريعات متفرقة،     وهذه النصوص وردت في تشريعات متفرقة،      ة المتوافق ى قسمين، النصوص القانوني ة مع الشرعة                وهي تقسم إل ة المتوافق ى قسمين، النصوص القانوني  وهي تقسم إل
 ..النصوص غير المتوافقة مع هذه الشرعة الدوليةالنصوص غير المتوافقة مع هذه الشرعة الدوليةأو أو الدولية في مجال الملكية الفكرية، الدولية في مجال الملكية الفكرية، 

 
ل ال  ل الوتتمث ات    ة ة رجعيرجعيمموتتمث ي االتفاقي ي وردت ف ة الت ام المرجعي ي األحك ة ف ة الفكري ال الملكي ي مج ة ف ات    الدولي ي االتفاقي ي وردت ف ة الت ام المرجعي ي األحك ة ف ة الفكري ال الملكي ي مج ة ف الدولي

ة   الدولية األساسية في هذا    الدولية األساسية في هذا     ة الفكري ة للملكي ة   المجال، ومعظمها تديره المنظمة العالمي ة الفكري ة للملكي م المتحدة     .  .  المجال، ومعظمها تديره المنظمة العالمي ة األم دير منظم م المتحدة     وت ة األم دير منظم وت
وق المؤلف            ة لحق وق المؤلف           للتربية والعلم والثقافة اتفاقيتين، هما االتفاقية العالمي ة لحق ادي االزدواج الضريبي           للتربية والعلم والثقافة اتفاقيتين، هما االتفاقية العالمي د لتف ة مدري ادي االزدواج الضريبي         واتفاقي د لتف ة مدري واتفاقي

 ..على عائدات حقوق المؤلفعلى عائدات حقوق المؤلف
 

دان ا  دد البل ار أن ع ي االعتب ذ ف دان اوإذا أخ دد البل ار أن ع ي االعتب ذ ف غ وإذا أخ ة بل ارة العالمي ة التج ى منظم غ لمنضمة إل ة بل ارة العالمي ة التج ى منظم ام ١٤٨١٤٨لمنضمة إل ي ع ام  عضوًا ف ي ع  عضوا  ف
ب،       ))٢٢((، منها أحد عشر بلدا  عربيا      ، منها أحد عشر بلدًا عربياً     ٢٠٠٥٢٠٠٥ ب،       ، وأن بلدانًا أخرى تسعى إلى االنضمام إلى المنظمة وتحظى بوضع مراق ، وأن بلدانا  أخرى تسعى إلى االنضمام إلى المنظمة وتحظى بوضع مراق

ة دان عربي بعة بل ا س ةمنه دان عربي بعة بل ا س ة للمل  ))٣٣((منه رعة الدولي م للش رآن األه ار ال ل اعتب ة أو التهوي ل المبالغ ن قبي ود م ة للمل  ، ال يع رعة الدولي م للش رآن األه ار ال ل اعتب ة أو التهوي ل المبالغ ن قبي ود م ة ، ال يع ة كي كي
 ..الفكرية متمثال  في اتفاق تريبسالفكرية متمثًال في اتفاق تريبس

 
ي   ا يل ي وفيم ا يل رض وفيم رض ع ة  ع ة الفكري ة بالملكي ة المتعلق ة المختلف ريعات العربي ة  التش ة الفكري ة بالملكي ة المتعلق ة المختلف ريعات العربي ة  التش ة األدبي قيها الملكي ة  ، بش ة األدبي قيها الملكي  ، بش

 ..والفنية والملكية الصناعيةوالفنية والملكية الصناعية
 

 الملكية األدبية والفنية  -ألف
 

دى    أدنى في المرجعية الدولية   أدنى في المرجعية الدولية      مراعاة حد   مراعاة حد   عربي  عربي يتعين على آل بلد   يتعين على آل بلد     دى     ل ة  التشريعات التشريعات   صياغة صياغة  ل ة   الوطني ذا   . .  الوطني ذا    وه  وه
ه    رف علي ر التع ن يتيس ى ل د األدن ه   الح رف علي ر التع ن يتيس ى ل د األدن رالح ن غي رم ن غي د م د  تحدي ة تحدي ك المرجعي ةتل ك المرجعي ة  تل ة والفني ة األدبي ال الملكي ي مج ة   ف ة والفني ة األدبي ال الملكي ي مج    ،، ف

 ..لهذه المرجعيةلهذه المرجعية ومدى مطابقته  ومدى مطابقته ،،الواقع التشريعي العربي الحاليالواقع التشريعي العربي الحاليوو  إليها،إليها، اتفاق تريبس  اتفاق تريبس أضافهأضافهوما وما 
 

 لفنيةالمرجعية الدولية في مجال الملكية األدبية وا  -١
 

دول    من الج دول  يتض من الج ًا ١١يتض ا   عرض ات عرض اتلالتفاقي ي  لالتفاقي ة الت ي   الدولي ة الت ى الدولي ىترع ة   ترع ة والفني ة األدبي ة الملكي ة    حماي ة والفني ة األدبي ة الملكي ال    ،، حماي ي مج ال  ف ي مج  ف
 ..اليوماليوم المؤلف في العالم  المؤلف في العالم حقحق

 

                                                      
  ،،قطـر قطـر وو   وع مـان،   وعمـان،  جيبـوتي، جيبـوتي، وو،  ،  وتـونس وتـونس ،  ،  البحـرين البحـرين وو،  ،  اإلمارات العربية المتحدة  اإلمارات العربية المتحدة  وو،  ،  األردناألردن  ::هيهي   المنضمة  المنضمة  العربية  العربية البلدانالبلدان    ))٢٢((

 ..موريتانياموريتانيا و و،،والمغربوالمغرب، ، مصرمصروو، ، الكويتالكويتوو

   والجماهيرية العربية الليبية، والسـودان، والعـراق، ولبنـان،          والجماهيرية العربية الليبية، والسـودان، والعـراق، ولبنـان،         ،،الجزائرالجزائر: :  هي  هي البلدان العربية السبعة الساعية إلى االنضمام     البلدان العربية السبعة الساعية إلى االنضمام         ))٣٣((
 ..اليمناليمنوو  المملكة العربية السعودية،المملكة العربية السعودية،وو
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دول   دول ويتضمن الج ة    ٢٢ويتضمن الج ة الفكري ة الملكي ى حماي ي ترع ة الت ات الدولي ًا لالتفاقي ة     عرض ة الفكري ة الملكي ى حماي ي ترع ة الت ات الدولي ا  لالتفاقي وق   عرض ال الحق ي مج وق  ف ال الحق ي مج ف
ف،   ق المؤل اورة لح ف،  المج ق المؤل اورة لح وق أيأيالمج وق  الحق ر الحق ي تق رالت ي تق اني األداءلل  الت اني األداءفن ي فن ازفين ولمنتج ي  والع ازفين ولمنتج جيالت الصوتية والع جيالت الصوتيةالتس ات التس ات  وهيئ  وهيئ

 ..))٤٤((عةعةذاذااإلاإل
 

   االتفاقيات الدولية التي ترعى حق المؤلف-١الجدول 
 

 االتفاقيةاالتفاقية مكان وتاريخ التوقيع
 ٢٤صيغة باريس في و ،١٨٨٦سبتمبر /أيلول ٩ ،برن

 ١٩٧١ يوليو/تموز  
 اتفاقية لحماية المصنفات األدبية والفنيةاتفاقية لحماية المصنفات األدبية والفنية

 ،، صيغة باريس١٩٥٢سبتمبر /، أيلولسويسرا-يفجن
 ١٩٧١يوليو عام /تموز ٢٤  

 االتفاقية العالمية لحقوق المؤلفاالتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

  للمصنفات السمعية والبصرية للمصنفات السمعية والبصريةالدوليالدولياتفاقية التسجيل اتفاقية التسجيل  (*)١٩٨٩أبريل /نيسان ١٨ سويسرا،-جنيف
 ائدات حقوق المؤلفائدات حقوق المؤلفعع على  على الضريبيالضريبياتفاقية تفادى االزدواج اتفاقية تفادى االزدواج  ١٩٧٩ديسمبر /آانون األول ٢٣ مدريد،

م       تنضمتنضموقعتها مصر ولم    وقعتها مصر ولم     (*)(*)  ا ل م        إليها، آم ا ل ا أي     ينضم ينضم  إليها، آم ا أي      إليه د  إليه د بل ة                  بل ة المعدل ذه االتفاقي ة له د صدرت الالئحة التنفيذي ي، وق ة                   عرب ة المعدل ذه االتفاقي ة له د صدرت الالئحة التنفيذي ي، وق ر  //شباط شباط   ٢٠٢٠  في في  عرب ر  فبراي فبراي
 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠حصاء عام حصاء عام إإ ( (عضوا عضوًا  ١٣١٣، ويبلغ عدد األعضاء فيها ، ويبلغ عدد األعضاء فيها ١٩٩٢١٩٩٢

 
 مجاورة لحق المؤلف  االتفاقيات الدولية التي ترعى الحقوق ال-٢الجدول 

 
 االتفاقيةاالتفاقية مكان وتاريخ التوقيع

 اإلذاعةاإلذاعة التسجيالت الصوتية وهيئات  التسجيالت الصوتية وهيئات ومنتجيومنتجياتفاقية حماية فناني األداء اتفاقية حماية فناني األداء  ١٩٦١١٩٦١  ،،ماماوورر
 المشروعالمشروع  النسخ غيرالنسخ غير   الصوتية ضد الصوتية ضد منتجي التسجيالت منتجي التسجيالتلحمايةلحمايةاتفاقية اتفاقية  ١٩٧٠١٩٧٠  أآتوبرأآتوبر//تشرين األولتشرين األول  ٢٩٢٩  سويسرا،سويسرا،-جنيفجنيف

  عبر التوابع الصناعية عبر التوابع الصناعيةالبرامجالبرامجحاملة حاملة اإلشارات اإلشارات   اتفاقية توزيعاتفاقية توزيع ١٩٧٤١٩٧٤  ،،بروآسلبروآسل
 

ن أن   ن أن ويمك ة  يضافيضافويمك ات الدولي ى االتفاقي ة   إل ات الدولي ى االتفاقي الفة إل الفةالس ونس  الس انون ت ذآر ق ونس   ال انون ت ذآر ق وذجي ال وذجيالنم ة  النم ذي وضعته منظم ة   ال ذي وضعته منظم  ال
ه     ١٩٧٦١٩٧٦ عام    عام    في  في اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية     ه     ، لتستعين ب دان ، لتستعين ب دان البل د وضع        البل ة عن د وضع         النامي ة عن في  في  تشريعات   تشريعات    النامي

ة      الوطنيالوطني  طابق التشريع طابق التشريع ، بحيث يت  ، بحيث يت  هذا الشأن هذا الشأن  ا االتفاقي ة       في مجال حقوق المؤلف مع الفوائد التي تنص عليه ا االتفاقي ة   في مجال حقوق المؤلف مع الفوائد التي تنص عليه ة   العالمي  العالمي
ف،        ف،       لحق المؤلف ذات الصلة المعروفة باتفاقية جني ة         ييلك لك   لحق المؤلف ذات الصلة المعروفة باتفاقية جني ى اتفاقي ذلك إل ة، وآ ذه االتفاقي ى ه ة          يستطيع االنضمام إل ى اتفاقي ذلك إل ة، وآ ذه االتفاقي ى ه  يستطيع االنضمام إل

 . . برن لحماية المصنفات األدبية والفنيةبرن لحماية المصنفات األدبية والفنية
 

انون  ذا الق ذآر أن ه دير بال انونوالج ذا الق ذآر أن ه دير بال وذجي  والج وذجيالنم ن النم ه ع ي مجموع رج ف ن  ال يخ ه ع ي مجموع رج ف ذآورتين ال يخ اقيتين الم ذآورتيناالتف اقيتين الم ي االتف ي  ف  ف
رة  يغتيهما األخي رة ص يغتيهما األخي امص املع ي    ١٩٧١١٩٧١  لع داد ف ي بغ ة ف ف الموقع وق المؤل ة حق ة لحماي ة العربي ي    ، واالتفاقي داد ف ي بغ ة ف ف الموقع وق المؤل ة حق ة لحماي ة العربي رين ، واالتفاقي رين تش تش

ة حق المؤلف               الدول  الدول  في إطار جامعة    في إطار جامعة   ١٩٨١١٩٨١نوفمبر  نوفمبر  //الثانيالثاني ة حق المؤلف               العربية، فضًال عن مشروع االتفاقية اإلسالمية لحماي  العربية، فضال  عن مشروع االتفاقية اإلسالمية لحماي
ؤتمر                الذي أع الذي أع  ة الم ة لمنظم ة التابع وم والثقاف ة والعل ؤتمر                دته المنظمة اإلسالمية للتربي ة الم ة لمنظم ة التابع وم والثقاف ة والعل ولى إدارة معظم      و  و . . اإلسالمي اإلسالمي دته المنظمة اإلسالمية للتربي ولى إدارة معظم     تت تت

ة  ات الدولي ة االتفاقي ات الدولي الفةاالتفاقي الفةالس ذآر الس ذآر  ال دى ال دىإح ة    إح ة للملكي ة العالمي ي المنظم دة، وه م المتح رة لألم االت الست عش ة     الوآ ة للملكي ة العالمي ي المنظم دة، وه م المتح رة لألم االت الست عش  الوآ
ة  ة الفكري ديها  ، و، والفكري ديها  ل ان ل ان اتفاقيت ا   اتفاقيت ا هم ة ل  ققااففاتاتهم ة العالمي ة المنظم ة ل  ي ة العالمي ة المنظم ي  ي ة ف ة الفكري ي  لملكي ة ف ة الفكري ة   لملكي ف واتفاقي ق المؤل ة    ح ف واتفاقي ق المؤل   ح

 ..المنظمة العالمية للملكية الفكرية في األداء والتسجيل الصوتيالمنظمة العالمية للملكية الفكرية في األداء والتسجيل الصوتي

                                                      
 ..١٩٧٩١٩٧٩  ، جنيف،، جنيف،المجاورةالمجاورةمعجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية،     ))٤٤((
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 االتفاقياتعلى  إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد أدخلت التيالتعديالت   -٢

 األدبية والفنيةالمتعلقة بالملكية المرجعية الدولية       
 

 ..المستحدثة في هذا االتفاقالمستحدثة في هذا االتفاق النقاط  النقاط  عرض ألهم عرض ألهميلييليفيما فيما وو  . . تريبستريبس اتفاق  اتفاق أشير إلى هذه التعديالت فيأشير إلى هذه التعديالت في 
 
  لحماية المصنفات األدبية والفنية لحماية المصنفات األدبية والفنيةفيما يتعلق باتفاقية برنفيما يتعلق باتفاقية برن ))أأ((
 

ادة   . .  من نطاق الحماية   من نطاق الحماية  الحقوق األدبية الحقوق األدبية    اتفاق تريبس باستبعاد    اتفاق تريبس باستبعاد   يتميزيتميز  ادة فالم الحق في      ٦٦  فالم ة ب ًا المتعلق الحق في       مكرر ثاني ة ب ا  المتعلق  مكرر ثاني
واد المتفرعة   األبوة واحترام المصنف ونسب األبوة واحترام المصنف ونسب  واد المتفرعة   ته إلى مؤلفه، والم ا، ته إلى مؤلفه، والم ا، منه ادة    منه ادة  أي الم ة ٣٣//١٠١٠أي الم ة  المتعلق ا    المتعلق ا ب اللتزام باإلشارة  اللتزام باإلشارة  ب

ة في                           ى سبيل التوضيح لألغراض التعليمي د االقتطاف أو استعمال المصنفات عل ة في                          إلى المصدر وأسم المؤلف عن ى سبيل التوضيح لألغراض التعليمي د االقتطاف أو استعمال المصنفات عل إلى المصدر وأسم المؤلف عن
رن           ٣٣//٤٤  ؛ والمادة ؛ والمادة حدود معينة حدود معينة  ة ب اريس من اتفاقي رن            من ملحق وثيقة ب ة ب اريس من اتفاقي ة   من ملحق وثيقة ب ة   المتعلق ا    المتعلق ا ب ذآر ب ذآر اللتزام ب وان    اللتزام ب وان     اسم المؤلف وعن  اسم المؤلف وعن

راخيص  ام الت ا لنظ وخة طبق ة أو المنس خ المترجم ل النس ى آ لي عل نفه األص راخيص مص ام الت ا لنظ وخة طبق ة أو المنس خ المترجم ل النس ى آ لي عل نفه األص    ١١١١ و و؛؛مص
ة لشروط استعمال               باباالمتعلقة  المتعلقة   من االتفاقية     من االتفاقية    ١١//ثانياثانيا ة لشروط استعمال               اللتزام بعدم المساس بالحقوق األدبية للمؤلف عند تحديد آل دول اللتزام بعدم المساس بالحقوق األدبية للمؤلف عند تحديد آل دول

ا        وق المرتبطة به ا       حقوق اإلذاعة والحق وق المرتبطة به دان  مع مالحظة أن        مع مالحظة أن       ،،حقوق اإلذاعة والحق دان البل ن تستطيع        ا  ا البل رن ل ة ب ن تستطيع       ألعضاء في اتفاقي رن ل ة ب ل أو  ألعضاء في اتفاقي ل أو  التحل التحل
ل لالتنص ا  التنص ي عالقاته وص ف ذه النص ا به ن التزاماته ا   م ي عالقاته وص ف ذه النص ا به ن التزاماته دان م دانبالبل ي بالبل اء ف ت أعض واء أآان رى س ي  األخ اء ف ت أعض واء أآان رى س   األخ

 ..يته طبقا  لالتفاقية األخيرةيته طبقًا لالتفاقية األخيرةلتسولتسو في اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية دون أن يكون ذلك مبررا   في اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية دون أن يكون ذلك مبررًا مماتفاقية برن أاتفاقية برن أ
 

ريبس  اق ت ز اتف ا يتمي ريبسآم اق ت ز اتف ا يتمي ن   آم ة ومصنفات الف ن بالمصنفات الفوتوغرافي ة ومصنفات الف يبالمصنفات الفوتوغرافي يالتطبيق د وو، ، التطبيق د ق تحدث النصوص ق تحدث النصوص اس اس
 ::التاليةالتالية

 
 ؛؛)) تريبس تريبس٢٢//١٠١٠مادة مادة ((اعتبار برامج الحاسب مصنفات أدبية في مفهوم اتفاقية برن اعتبار برامج الحاسب مصنفات أدبية في مفهوم اتفاقية برن  ))١١(( 

 
رن                          ))٢٢((  ة ب وم اتفاقي ًا في مفه ه مصنفًا محمي رن                         اعتبار تجميع البيانات أو أية مواد أخرى في حد ذات ة ب وم اتفاقي ا  في مفه ه مصنفا  محمي ادة ((اعتبار تجميع البيانات أو أية مواد أخرى في حد ذات ادة م   م

 ؛؛))ريبسريبس ت ت٢٢//١٠١٠
 

 ؛؛)) تريبس تريبس١١١١دة دة الماالما((حماية حقوق تأجير المصنف في حدود معينة حماية حقوق تأجير المصنف في حدود معينة  ))٣٣(( 
 

ر األحوال التي تح              ))٤٤((  ة للمصنف في غي وق المالي ر األحوال التي تح             حماية الحق ة للمصنف في غي وق المالي اة، من        تتحماية الحق اريخ الوف دة من ت ا الم اة، من        سب فيه اريخ الوف دة من ت ا الم سب فيه
ى المصنفات           . . تاريخ نهاية السنة الميالدية للنشر األول أو إعداد المصنف        تاريخ نهاية السنة الميالدية للنشر األول أو إعداد المصنف         ذه القاعدة عل ى المصنفات         وتنطبق ه ذه القاعدة عل وتنطبق ه

ان     السينالسين ا آ ان     مائية إذا م ا آ د  مائية إذا م د   البل ا       يحسب يحسب    البل اريخ إتاحته ا من ت دة حمايته ا        م اريخ إتاحته ا من ت دة حمايته و  م و للجمه ر بنسخ عدد آاف من     ر بنسخ عدد آاف من     للجمه
اق            . . والمنشورة تحت اسم مستعار   والمنشورة تحت اسم مستعار     لةلةووالنسخ، والمصنفات المجه  النسخ، والمصنفات المجه   ًا التف ة طبق دة الحماي اق          ويالحظ أن م ا  التف ة طبق دة الحماي ويالحظ أن م
ا في        تريبس ستكون أطول من   تريبس ستكون أطول من    دة المنصوص عليه ا في         الم دة المنصوص عليه رن إذا شاء المؤلف اإلفصاح عن               الم ة ب رن إذا شاء المؤلف اإلفصاح عن               اتفاقي ة ب  اتفاقي

 ..اإلذاعياإلذاعي أو البث  أو البث العلنيالعلني من النسخ، مثل األداء  من النسخ، مثل األداء الكافيالكافي  ددالعدالعدغير طريق غير طريق عن عن مصنفه مصنفه 
 
  وهيئات اإلذاعة وهيئات اإلذاعةالتسجيالت الصوتيةالتسجيالت الصوتية  ومنتجيومنتجي األداء  األداء فنانيفنانيفيما يتعلق باتفاقية روما لحماية فيما يتعلق باتفاقية روما لحماية  ))بب((
 

 ::بالمسائل التاليةبالمسائل التالية اتفاق تريبس  اتفاق تريبس يتميزيتميز 
 

اني األداء   ))١١((  ق فن ة ح اني األداء  حماي ق فن ة ح يحماي يومنتج وتية   ومنتج جيالت الص وتية التس جيالت الص ي تع التس ي تع  ف ث   ف ر الب ادل نظي ث  ويض ع ر الب ادل نظي يويض ع ياإلذاع   اإلذاع
ريبس           للتسجيلللتسجيل  التجاريالتجاري اق ت ريبس            آان حقًا اختياريًا في اتفاقية روما، وأصبح إجباريًا في اتف اق ت ادة (( آان حقا  اختياريا  في اتفاقية روما، وأصبح إجباريا  في اتف ادة الم   ١٤١٤  الم
 ؛؛))تريبستريبس
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 ؛؛)) تريبس تريبس٤٤//١٤١٤دة دة الماالما ( (الوطنيالوطني األداء في حدود التشريع  األداء في حدود التشريع لفنانيلفنانيمنح حق التأجير منح حق التأجير  ))٢٢(( 

 
أجير  ))٣٣((  نح حق الت أجير م نح حق الت ة حالتسجيل الصوتيالتسجيل الصوتي  لمنتجيلمنتجيم ة ح وأي ي  وأي وق أخرى ف ي ق وق أخرى ف ريع التسجيلالتسجيلق دود التش ي ح ريع  ف دود التش ي ح  ف

 ؛؛)) تريبس تريبس٤٤//١٤١٤دة دة الماالما ( (الوطنيالوطني
اني األداء     ))٤٤((  ة فن دة حماي ل م اني األداء    جع ة فن دة حماي ل م يجع يومنتج وتية   ومنتج جيالت الص وتية التس جيالت الص نة    التس ين س ة خمس ات اإلذاع نة     دون هيئ ين س ة خمس ات اإلذاع  دون هيئ

دالً  فيها التثبت أو األداء أو البث   فيها التثبت أو األداء أو البث  جرىجرىمحسوبة من نهاية السنة الميالدية التي  محسوبة من نهاية السنة الميالدية التي   دال  ، ب  عشرين سنة    عشرين سنة    من  من ، ب
 ..)) تريبس تريبس٥٥//١٤١٤  المادةالمادة((عدة عامة في اتفاقية روما عدة عامة في اتفاقية روما آما هي الحال آقاآما هي الحال آقا

 
ة والتي                ذآرذآرمما  مما  وي ستخلص  وُيستخلص    ة الفكري ة بالملكي ة والتي                 أهمية التعديالت التي أدخلت على االتفاقيات الدولية المتعلق ة الفكري ة بالملكي  أهمية التعديالت التي أدخلت على االتفاقيات الدولية المتعلق

 ..أحال إليها اتفاق تريبسأحال إليها اتفاق تريبس
 

 :الموقف الحالي للتشريعات العربية في مجال الملكية األدبية والفنية  -٣
 حقوق المجاورةحقوق المؤلف وال

 
 ::فيما يلي بيان بما هو مطلوب من البلدان العربية في سبيل تحديث تشريعاتهافيما يلي بيان بما هو مطلوب من البلدان العربية في سبيل تحديث تشريعاتها 

 
اهيم،      ))أأ((  ل، والمف اليب العم راءات، وأس ار واإلج ة لألفك وفير الحماي دم ت اول ع ص يتن افة ن اهيم،     إض ل، والمف اليب العم راءات، وأس ار واإلج ة لألفك وفير الحماي دم ت اول ع ص يتن افة ن إض

ادة  (( العربية المتحدة     العربية المتحدة    اإلماراتاإلمارات  :: إال في تشريعات    إال في تشريعات    ال يرد   ال يرد   النص  النص فهذافهذا  . .  واالآتشافات  واالآتشافات ،،والمبادئ، والحقائق المجردة  والمبادئ، والحقائق المجردة   ادة  م م
ر وو  ،،))١١-٣٣ ر الجزائ ادة ((الجزائ ادة م ودان ))٣٣م ودان ، والس ادة ((، والس ادة م ان ))٧٧م ان ، ولبن ادة ((، ولبن ادة م رب ))٤٤م رب ، والمغ ادة ((، والمغ ادة م ة ، و، و))٨٨م ة العربي ة المملك ة العربي المملك

 ؛؛))٣٣-٤٤مادة مادة ((السعودية السعودية 
 

ادة  ))بب((  ادة إع ابإع دحسابحس د الم ة ةة الم ة الممنوح ة  الزمني ة الممنوح و الزمني وللحق ةللحق ةق المالي ن منق المالي اني م انون الث اني أول آ انون الث ة // أول آ الي للواقع اير الت ة ين الي للواقع اير الت ين
ي   ة وه ئة للحماي ي  المنش ة وه ئة للحماي فالمنش اة المؤل فوف اة المؤل ر أو   أو أو،،وف ر أوأول نش نة، و    أول نش ين س ن خمس ل ع دة ال تق ث، ولم نة، و  أول ب ين س ن خمس ل ع دة ال تق ث، ولم ك يقتضييقتضيأول ب ك  ذل  ذل

 ::التاليةالتاليةمراجعة التشريعات العربية مراجعة التشريعات العربية 
 

 القاعدة العامةالقاعدة العامة ))١١(( 
 

ة     بحماية مدى الحياة ول   بحماية مدى الحياة ول     تعملتعمل التشريعات العربية أن      التشريعات العربية أن     فيفياألصل  األصل    ة     خمسين سنة آقاعدة عامة للحماي  ومن    ومن     ..))٥٥((خمسين سنة آقاعدة عامة للحماي
ذه القاعدة       ذه القاعدة      البلدان التي تعمل به ة المتحدة       اا  البلدان التي تعمل به ارات العربي ة المتحدة       إلم ارات العربي ادة   ((إلم ادة   م ادة   ((البحرين   البحرين   وو،  ،  ))١١-٢٠٢٠م ادة   م ة    ،،))١١//٣١٣١م ة  والجمهوري والجمهوري

التقويم    المدةالمدة  وتحسبوتحسب.  .  ))٦٦(())١٦٠١٦٠مادة  مادة  ((ومصر  ومصر    ،،))١١//١٥١٥مادة  مادة  (( وقطر    وقطر   ،،))٢٢٢٢مادة  مادة  ((  العربية السورية العربية السورية  التقويم     ب   من من ((ي  ي  الشمس الشمس  ب
اني   اني  آانون الث ى   //آانون الث اير إل ى   ين اير إل انون األول   ين انون األول    آ ك تشريعات           . . ))ديسمبر ديسمبر // آ ى ذل ك تشريعات         وتنص صراحة عل ى ذل ادة    ( (األردناألردن  وتنص صراحة عل ادة   م   ،،))٥٦٥٦وو  ٣٠٣٠م

ر  ر والجزائ ادة ((والجزائ ادة م وتي  و و،،))٥٥٥٥م وتي جيب ادة ((جيب ادة م ودان   ،،))٦٥٦٥م ودان والس ادة ((والس ادة م ان ،،))٢٢//١٣١٣م ان  وُعم   وع م
ادة   ((وقطر   وقطر   ،  ،  ))٥٣٥٣مادة  مادة  ((ومشروع تشريع فلسطين    ومشروع تشريع فلسطين    ،  ،  ))٨٨مادة  مادة  (( ادة   م ادة  (( والكويت   والكويت  ،،))١١م ادة  م ة   في في  إال  إال ،،))١٧١٧م ة العربي ة    المملك ة العربي  المملك

 ).).٣٢٣٢مادة مادة  ( (الهجريالهجريالسعودية حيث تحتسب بالتقويم السعودية حيث تحتسب بالتقويم 
 

                                                      
 الحماية   الحماية  تطول مدة تطول مدة  متقدمة على إطار متشدد لحماية الملكية الفكرية، حيث           متقدمة على إطار متشدد لحماية الملكية الفكرية، حيث          بلدانبلدان  برمتبرمتااتعتمد بعض االتفاقيات الثنائية التي      تعتمد بعض االتفاقيات الثنائية التي          ))٥٥((

 حاليا  بإعداد دراسة عن اآلثار المترتبة على التزامات دول     حالياً بإعداد دراسة عن اآلثار المترتبة على التزامات دول    ،،نة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    نة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    اللجاللجتقوم  تقوم  وو  . .  سنة  سنة ٧٥٧٥لحقوق المؤلف إلى    لحقوق المؤلف إلى    
 .. قريبا  قريباًستنشرستنشر  منطقة اإلسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة األوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،منطقة اإلسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة األوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

 خمس وعشرون سنة على وفاة المؤلف        خمس وعشرون سنة على وفاة المؤلف       يينى مشروع إعداد تشريع العراق قاعدة مختلفة وه       نى مشروع إعداد تشريع العراق قاعدة مختلفة وه       تبتب  ))١١//١٩١٩مادة  مادة  ((التشريع الليبي   التشريع الليبي       ))٦٦((
 ).).٤٣٤٣مادة مادة ((وبحد أدنى قدره خمس وسبعون سنة من تاريخ نشر المصنف وبحد أدنى قدره خمس وسبعون سنة من تاريخ نشر المصنف 
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التقويم     التيالتي البلدان    البلدان    بعض  بعض وفيوفي  التقويم      تأخذ ب ارًا من أول           الشمسي الشمسي  تأخذ ب دة اعتب ارا  من أول            تحتسب الم دة اعتب اني    تحتسب الم انون الث اني   آ انون الث اير //آ اير ين الي  ين الي   الت    الت
ة للواللوا ئة للحماي ة المنش ة قع ئة للحماي ة المنش ونس : : قع ونس ت ادة ((ت ادة م ر   ،،))١٨١٨م ر والجزائ ادة ((والجزائ ادة م وتي و و،،))٦١٦١ و و٥٥٥٥م وتيجيب ادة  ( (جيب ادة م ر ))٣٣//٢١٢١م ر ، وقط  ، وقط

ة          ))٢٦٢٦-٢٤٢٤مادة  مادة  (( واليمن    واليمن   ،،))٣٣//٢١٢١مادة  مادة  (( وموريتانيا    وموريتانيا   ،،))١١//١٥١٥مادة  مادة  (( ة        أو من نهاية السنة الميالدي ا   حدثت حدثت   التي التي أو من نهاية السنة الميالدي ا    خالله  خالله
ادة   ( (والمغرب والمغرب   ،،))٤٩٤٩مادة مادة (( ولبنان  ولبنان ،،))١٧١٧مادة مادة ((الكويت  الكويت  : : لواقعة المنشئة للحماية  لواقعة المنشئة للحماية  اا ادة  م دان   في حين   في حين    و و  ).).٣٠٣٠م ذهب البل دان   ت ذهب البل ت

ادة    ( (األردناألردن: : األخرى إلى احتساب المدة من تاريخ الواقعة نفسها        األخرى إلى احتساب المدة من تاريخ الواقعة نفسها         ادة   م ادة   ((السودان   السودان   ، و ، و ))٣١٣١ و  و ٣٠٣٠م ادة   م ، ومصر   ، ومصر   ))٣٣//١٣١٣م
 ..))١٦٠١٦٠مادة مادة ((
 

ماية حقوق المؤلف طيلة حياته ولمدة ثالثين سنة بعد         ماية حقوق المؤلف طيلة حياته ولمدة ثالثين سنة بعد         ويتخذ مشروع تشريع فلسطين قاعدة عامة مفادها ح       ويتخذ مشروع تشريع فلسطين قاعدة عامة مفادها ح        
 ..))٥٩٥٩مادة مادة (( قاعدة عامة  قاعدة عامة  في في، في حين يتخذ قانون جيبوتي مدة خمس وعشرين سنة، في حين يتخذ قانون جيبوتي مدة خمس وعشرين سنة))٢٦٢٦مادة مادة ((وفاته وفاته 

 
 .. قوانين البلدان العربية المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة قوانين البلدان العربية المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة٣٣ويبين الجدول ويبين الجدول  

 
 ق المؤلف والحقوق المجاورةح مجال  في  قوانين البلدان العربية-٣الجدول 

 
 البلدالبلد القانون المعمول به

  لسنة لسنة٥٢٥٢وو  ،،١٩٩٩١٩٩٩ لسنة  لسنة ٢٩٢٩، و، و١٩٩٨١٩٩٨ لسنة  لسنة ١٤١٤  بالقوانين أرقامبالقوانين أرقامالمعدل المعدل ١٩٩٢١٩٩٢//٢٢٢٢  قانونقانون
    ٢٠٠١٢٠٠١ 

 األردناألردن

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة  في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة  لسنة ٧٧رقم رقم   اتحادياتحاديقانون قانون 
 ينينالبحرالبحر ١٩٩٣١٩٩٣//١٠١٠   رقم رقمقانونقانون
 تونس تونس  ١٩٩٤١٩٩٤//٣٦٣٦   رقم رقمقانونقانون
 الجزائرالجزائر ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ٠٥٠٥//٠٣٠٣رقم رقم قانون قانون 

 الجماهيرية العربية الليبيةالجماهيرية العربية الليبية  حماية حق المؤلف حماية حق المؤلف١٩٦٨١٩٦٨//٩٩  انون رقمانون رقمقق
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية  المتعلقة بحماية حقوق المؤلف المتعلقة بحماية حقوق المؤلف٢٠٠١٢٠٠١ لسنة  لسنة ١٢١٢قانون رقم قانون رقم 
 جيبوتي جيبوتي  ١٩٩٦١٩٩٦//١١٤١١٤قانون رقم قانون رقم 

 السودان السودان  حق المؤلف والحقوق المجاورةحق المؤلف والحقوق المجاورةلحماية لحماية   ١٩٩٦١٩٩٦//٥٤٥٤نون رقم نون رقم قاقا
 الصومالالصومال ١٩٧٧١٩٧٧//٦٦٦٦   رقم رقمقانون األبوةقانون األبوة

 العراقالعراق بحماية حق المؤلفبحماية حق المؤلف  ١٩٧١١٩٧١//٣٣  نون رقمنون رقمقاقا
 عمانعمان  لحماية حقوق المؤلف لحماية حقوق المؤلف١٩٩٦١٩٩٦//٤٧٤٧   رقم رقمقانونقانون

 قطرقطر ٢٠٠٢٢٠٠٢//٧٧  نون رقمنون رقمقاقا
 الكويتالكويت  شأن حقوق الملكية الفكرية شأن حقوق الملكية الفكريةفيفي  ١٩٩٩١٩٩٩ لسنة  لسنة ٦٤٦٤   رقم رقمقانونقانون

  والفنية وقرار وزير التربية والفنية وقرار وزير التربيةاألدبيةاألدبية حماية الملكية  حماية الملكية إلىإلى يرمى  يرمى ١١٩٩٩٩٩٩ لسنة  لسنة ٧٥٧٥قانون رقم قانون رقم 
  من هذا القانون من هذا القانون٢٥٢٥ بشأن تطبيق المادة  بشأن تطبيق المادة ١٩٩٩١٩٩٩//مم//٦٨١٦٨١  الوطنية والشباب والرياضة رقم   الوطنية والشباب والرياضة رقم 

 لبنانلبنان

 مصرمصر ٢٠٠٢٢٠٠٢ لعام  لعام ٨٢٨٢رقم رقم قانون قانون 
 المغربالمغرب  يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة٢٠٠٠٢٠٠٠عام عام ) ) قانونقانون((ظهير شريف ظهير شريف 

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية مم٢٠٠٤٢٠٠٤//•١٤٢٤١٤٢٤بنظام حماية حق المؤلف صادر في سنة بنظام حماية حق المؤلف صادر في سنة   ملكيملكيمرسوم مرسوم 
 موريتانياموريتانيا ١٩٥٧١٩٥٧//٧٩٨٧٩٨  الفرنسيالفرنسيالقانون القانون 

 اليمناليمن  بشأن الحق الفكري بشأن الحق الفكري١٩٩٤١٩٩٤//١٩١٩قرار جمهوري بقانون رقم قرار جمهوري بقانون رقم 

 ..int.wipo.www://http  ::المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على الموقعالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على الموقع: : المصدرالمصدر
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 االستثناءاتاالستثناءات ))٢٢(( 
 

تثناءات            ة بعض االس تثناءات          في بعض التشريعات العربي ة بعض االس ة           في بعض التشريعات العربي دة الحماي ة لم ى القاعدة العام ة           عل دة الحماي ة لم ى القاعدة العام ا هو موضح في        عل ا هو موضح في        آم آم
 ..٤٤الجدول الجدول 

 بعض االستثناءات على القاعدة العامة لمدة الحماية في بعض التشريعات العربية  -٤الجدول 
 

 عدد السنوات
 ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ اإلنقاص باالستثناءات

 مصنفات -
 التصوير   
 الفوتوغرافي   

من تاريخ أول 
 :نشر

 مادة(ليبيا  -
  ١٩/١( 

من تاريخ 
 :النشر

 مادة(سوريا  -
  ٢٥( 
 مادة(اليمن  -
  ٢٦( 

من تاريخ 
 :إلنجازا
 مادة(ألردن  ا-
 )أ/٣٢  
 مادة(السودان  -
 )أ-١٣/٣  
 مادة(عمان  -
 )أ/٨  

 :من تاريخ اإلنجاز 
 )٦٣ مادة(جيبوتي  -

من تاريخ 
 :نشرال
 مشروع -
 تشريع  
 فلسطين  
 )أ/٢٧مادة (  

  

 مصنفات الفن -
 التطبيقي   

من تاريخ إنتاج  
 :المصنف

 مادة(سوريا  -
  ٢٥( 

 :من تاريخ اإلنجاز  
  مادة(األردن  -
 )ب/٣٢  
 )٦٣ مادة(جيبوتي  -
 ع مانسلطنة  -
 )٨مادة (  

من تاريخ النشر ألول 
 :مرة

 مادة(اإلمارات  -
  ٥-٢٠( 

ن تاريخ م
 :النشر

 مشروع -
 تشريع  
 فلسطين  
 )ب٢٧مادة (  

 :من تاريخ النشر 
 مادة(البحرين  -
 )أ-٣١/٢  
 مادة(السعودية  -
  ٢٤/٢( 
 مادة(سلطنة عمان  -
 )أ/٨  
 )١٦٤مادة (مصر  -

 الفنون مصنفات -
 التشكيلية   

من تاريخ إنتاج  
 :المصنف

 مادة(سوريا  -
  ٢٥( 

      

 البرامج -
 المعلوماتية   

 الحاسب وبرامج   

 :من وفاة المؤلف  
 مشروع -
 تشريع فلسطين  
 )٢٨مادة (  

من تاريخ إعداد  
 :البرامج أو إنجازها

 )٤٧مادة (تونس  -
 مادة(لبحرين  ا-
  ٣١/٢( 
 مادة(المغرب  -
  ٢٩( 

من تاريخ  
النشر أو من 
تاريخ انتهاء 
العمل أيهما 

 :أقرب
 البحرين -
 مادة(  
  ٣١/٣( 

 

 :من تاريخ اإلنتاج     أفالم السينما -
 )٢٥مادة ( األردن -

 :من تاريخ النشر
 )أ/٨مادة (عمان -
 مادة( السودان -
  ١٣/٣( 

 :من تاريخ النشر  
 مادة(البحرين  -
 )أ-١/٢  
 )٥١مادة (لبنان  -
 )٢٥/٢مادة ( قطر -

 السمعية المصنفات -
  البصريةوالسمعية  

 :رمن تاريخ النش    
 مادة(السودان  -
  ١٣/٣( 

من تاريخ إنتاج المصنف   
أو من تاريخ وضع 

المصنف بمتناول 
 :الجمهور بموافقة المؤلف

 )٦٢مادة (جيبوتي  -
 )٢٤مادة ( سوريا -

من تاريخ أول نشر 
 :للمصنف

  قطر-
 المصنفات -
 المجهولة اسم  
 المؤلف  

 : من تاريخ أول نشر    
 )٦٠مادة( جيبوتي -
 مادة(عودية  الس-
  ٢٤/٤( 
 مادة( السودان -
 )ج-١٣/٣  
 )٢٠مادة (  ليبيا-

 :من تاريخ أول نشر  
 )٣-١٦مادة ( قطر-
 )٢٧مادة ( المغرب-
 مادة( البحرين -
  ٣١/٢( 

 المصنفات -
 الجماعية  

 :من تاريخ النشر    
 مادة( موريتانيا -
  ٢٢( 
 مادة( سلطنة عمان -
 )د/٨  
 )٥١مادة ( لبنان -

 :من تاريخ أول نشر  
 مادة( البحرين -
 )ج-٣١/٢  
 )٢٢/١ مادة( جيبوتي -
 مادة( موريتانيا -
  ٢٢/١( 
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 مادة(  السودان-
 )ج-١٣/٣  
 )٢-١٥مادة (  قطر-
 )٢٨مادة (  المغرب-



 

 

-٩-

 )تابع (٤الجدول 
 

 عدد السنوات
 ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ اإلنقاص باالستثناءات

 المصنفات -
 ول مرةأل المنشورة  
 وفاة المؤلف بعد  

من تاريخ وضعها     
موضع االستغالل 

 :والنشر
 )٦١مادة ( الجزائر -
 مادة( السودان -
 )ب-١٣/٣  

 :من تاريخ الوفاة
 )٦٤مادة ( جيبوتي -

 :من تاريخ النشر
 مادة( اإلمارات -
  ٣/٢-٢٠( 
 )ج/٨مادة ( عمان -

من تاريخ 
 :النشر

 مادة( األردن -
 )ج/٣١  
 ين البحر-
 ٣١/٢مادة (  
 )د-  
 مادة( جيبوتي -
  ٢٣( 
 )د/٨( عمان -
  موريتانيا-
 )٢٣مادة (  
 مادة( ليبيا -
  ٢١( 

 :على الوفاة 
 )٢١مادة ( ليبيا -

 المصنفات -
 المشترآة   

من تاريخ وفاة آخر     
 الشرآاء

 )٦٠مادة ( جيبوتي -

من تاريخ أول 
 :نشر

 مادة( ليبيا -
  ١٩/٢( 

  

 تالمصنفا -
 المنشورة بلغة   
 أجنبية   

من تاريخ أول نشر        
 :للمصنف األصلي

 )٣٢/١ مادة( البحرين -
 المصنفات -

 المترجمة   
 :بعد وفاة المؤلف    

  مشروع تشريع-
 مادة(فلسطين   
 )ج/٢٨  

   

 
اريخ       تحتسب مدة تحتسب مدة وو  . . يتعلق أساسا  بالمصنفات المشترآة   يتعلق أساسًا بالمصنفات المشترآة     بإطالة مدة الحماية،  بإطالة مدة الحماية،    استثناءاستثناءوهناك  وهناك    ا من ت اريخ        حمايته ا من ت  حمايته

ة    ،،))٢٢-٢٠٢٠  مادةمادة((اإلمارات العربية المتحدة    اإلمارات العربية المتحدة    ، و ، و ))٣٥٣٥مادة  مادة   ( (األردناألردن: : وفاة المؤلف الشريك األخير   وفاة المؤلف الشريك األخير    ة     والجمهورية العربي  والجمهورية العربي
ادة  ((  قطرقطر، و، و))٧٧مادة مادة ((عمان عمان ، و، و))٤٤//١٣١٣مادة مادة ((السودان السودان وو،  ،  ))٢٢٢٢مادة  مادة   ( (السوريةالسورية ادة  م ادة  ((الكويت  الكويت  ، و، و))١١-١١٥٥م ادة  م ) ) أوال أوًال//١٧١٧م
 ::  ومن شروط هذا االستثناء  ومن شروط هذا االستثناء).).٣٣//٢٤٢٤مادة مادة ((لسعودية لسعودية المملكة العربية االمملكة العربية اوو، ، ))٥٠٥٠مادة مادة ((ولبنان ولبنان 

 
ام الملحق الخاص        -أأ   ام الملحق الخاص       إخطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية باالستفادة من أحك ة   إخطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية باالستفادة من أحك دان النامي ة   بالبل دان النامي بالبل

ى                في  في    واقل البلدان واقل البلدان  ذا اإلخطار حت م به ى                اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية حيث لم تق ذا اإلخطار حت م به اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية حيث لم تق
 ؛؛تاريخه إال الجزائرتاريخه إال الجزائر

 
ة    نظيم الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف حيث خلت         نظيم الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف حيث خلت         تت -بب   ة  تشريعات عربي دة تشريعات عربي دة  عدي ذا التنظيم     عدي ذا التنظيم     من ه  من ه

راق،       والجماهيرية العربية الليبية،    والجماهيرية العربية الليبية،   البحرين، وتونس، البحرين، وتونس، (( راق،       وجيبوتي، والسودان، والصومال، والع  وجيبوتي، والسودان، والصومال، والع
 ؛؛))وعمان، وموريتانيا واليمنوعمان، وموريتانيا واليمن

 
وق المجاورة              -جج   وق المؤلف والحق ة لحق وق المجاورة             األخذ بنظام اإلدارة الجماعي وق المؤلف والحق ة لحق م     حي   حي  ،،األخذ بنظام اإلدارة الجماعي م    ث ل ذا      ث ل دأ العمل به ذا      تب دأ العمل به تب

ام امالنظ ان النظ رب، ولبن ر، والمغ ونس، والجزائ ان  إال ت رب، ولبن ر، والمغ ونس، والجزائ ر،، إال ت ر ومص دها    . .  ومص ر وح ظ أن الجزائ دها  ويالح ر وح ظ أن الجزائ  ويالح
وطني      المصنفات األدبية والفنية  المصنفات األدبية والفنية  هي التي تطبق اإلدارة الجماعية على آل        هي التي تطبق اإلدارة الجماعية على آل         وطني       من خالل الديوان ال  من خالل الديوان ال

ا      اورة، أم وق المج ف والحق وق المؤل ا     لحق اورة، أم وق المج ف والحق وق المؤل ائرلحق ائرس دان  س دانالبل ي    البل ا إال ف ال تطبقه ة ف ي     العربي ا إال ف ال تطبقه ة ف ال  العربي ال مج مج
 ؛؛الموسيقىالموسيقى

 
ون     -دد   واله المتخصص ات يت وية المنازع ديل لتس ام ب ذ بنظ ون    األخ واله المتخصص ات يت وية المنازع ديل لتس ام ب ذ بنظ وى   وو  . . األخ ام س ذا النظ ذ به م تأخ وى   ل ام س ذا النظ ذ به م تأخ   ل

 ؛؛السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية قطر وقطر ووو  الجزائرالجزائر
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ل  -•   ل التعجي ي التعجي ي ف ريبسف اق ت ا اتف ي أحال إليه ة الت ات الدولي ى االتفاقي ريبساالنضمام إل اق ت ا اتف ي أحال إليه ة الت ات الدولي ى االتفاقي ى ،،االنضمام إل م ينضم إل ى  فل م ينضم إل  فل
رن ة ب رناتفاقي ة ب نفات اتفاقي ة المص نفات  لحماي ة المص ة لحماي ة والفني ة األدبي ة والفني وى ثال األدبي وى ثال س ة س ةث ر ث ر  عش ًا  عش دًا عربي ا  بل دا  عربي يبل يه  األردن،  األردن، ::ه

ر،    ر،   والبحرين، وتونس، والجزائ ة،      والبحرين، وتونس، والجزائ ة الليبي ة العربي ة،       والجماهيري ة الليبي ة العربي ان،        والجماهيري وتي، والسودان، وعم ان،        وجيب وتي، والسودان، وعم  وجيب
رب  ان ومصر، والمغ ر، ولبن رب وقط ان ومصر، والمغ ر، ولبن ا،،وقط ا وموريتاني ى ؛ ؛  وموريتاني م ينضم إل ى ول م ينضم إل ا ول ة روم ا اتفاقي ة روم ةاتفاقي ةلحماي اني لحماي اني  فن  فن

ة  تنضمتنضمولم ولم ؛ ؛  إال لبنان إال لبنان))١٩٦١١٩٦١ ( (اإلذاعةاإلذاعةاألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات     األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات      ة   إلى اتفاقي  إلى اتفاقي
وتية  جيالت الص ي التس ة منتج وتية حماي جيالت الص ي التس ة منتج روع حماي ر المش خ غي د النس روع  ض ر المش خ غي د النس ف ((   ض ف جني    ))١٩٧٠١٩٧٠جني

ر رإال مص ة    ؛ ؛ إال مص دوائر المتكامل ة ال ى اتفاقي م إل م ينض ة    ول دوائر المتكامل ة ال ى اتفاقي م إل م ينض ام  ((ول نطن ع ام  واش نطن ع ر) ) ١٩٨٩١٩٨٩واش رإال مص      ..إال مص
ة     نتيجة واحدة   نتيجة واحدة  سوى إلى سوى إلى عدم االنضمام إلى هذه االتفاقيات الدولية       عدم االنضمام إلى هذه االتفاقيات الدولية       يؤدي  يؤدي    والوال ة    ، هي تحمل الدول ، هي تحمل الدول

 .. الحقوق الحقوق االستفادة من االستفادة منالعربية االلتزامات دونالعربية االلتزامات دون
 

 )٧(التشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية  -باء
 

ذا   تسير الدراسة  تسير الدراسة    ذا    في ه ى  القسم القسم  في ه ى   عل ه   عل ذي اعتمدت ه  المنحى ال ذي اعتمدت د   . .  السابق  السابق القسم القسم  في   في  المنحى ال د وتؤآ اك حد  وتؤآ اك حد   أن هن ى ا ًا أن هن ى  أدن  أدن
ى            و  و . . ةة الوطني  الوطني تهته تشريعا  تشريعا غةغة عربي مراعاته لدى صيا     عربي مراعاته لدى صيا    بلدبلد من آل     من آل    ي طلبُيطلب ذا الحد األدن ى ه ى           لن يتيسر التعرف عل ذا الحد األدن ى ه من  من    لن يتيسر التعرف عل

د  ر تحدي د غي ر تحدي ةغي ةالمرجعي ة الصناعيةالمرجعي ال الملكي ي مج ة ف ة الصناعية الدولي ال الملكي ي مج ة ف اوو  ،، الدولي ريبس إليه اق ت ا أضاف اتف ام ريبس إليه اق ت ا أضاف اتف ع التشريعي وو  ،،م ع التشريعي الواق الواق
 ..لهذه المرجعيةلهذه المرجعية ومدى مطابقته  ومدى مطابقته ،،العربي الحاليالعربي الحالي

 
 المرجعية الدولية في مجال الملكية الصناعية  -١

 
 االختراعاالختراعجال براءات جال براءات تفاقيات دولية في متفاقيات دولية في ماا ))أأ((
 

 عام   عام   في  في لتلت وعد  وعد ١٩٧١١٩٧١ عام    عام    في  في وضعتوضعتستراسبورغ،  ستراسبورغ،  ((  االختراعاالختراعاتفاقية التصنيف الدولي لبراءات     اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات      ))١١(( 
 ؛؛))١٩٧٩١٩٧٩

 
اد ((   االختراع  االختراع  براءات  براءات  نظام  نظام  الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة     الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة    االعترافاالعترافاتفاقية  اتفاقية   ))٢٢((  اد اتح   ، و ضعت  ، ُوضعت   بودابست   بودابست  اتح

 ؛؛))١٩٨٠١٩٨٠عام عام في في   لتلت وعد وعد١٩٧٧١٩٧٧عام عام في في 
 

راءات اتفاقياتفاقي ))٣٣((  أن الب دولي بش اون ال راءات ة التع أن الب دولي بش اون ال نطن ( (ة التع نطنواش يواش ي، وضعت ف ام ، وضعت ف ام  ع دلت  ١٩٧٠١٩٧٠ ع دلتوع امي  وع ي ع امي   ف ي ع  ف
 ).).١٩٨٤١٩٨٤ و و١٩٧٩١٩٧٩

 
 اتفاقيات دولية في مجال العالمات التجاريةاتفاقيات دولية في مجال العالمات التجارية ))بب((
 

، و ضعت في عام    ، ُوضعت في عام    مدريدمدريداتحاد  اتحاد  (( والبروتوآول الملحق لها      والبروتوآول الملحق لها      التجارية  التجارية اتفاقية التسجيل الدولي للعالمات   اتفاقية التسجيل الدولي للعالمات    ))١١(( 
 ؛؛))١٩٨٩١٩٨٩وآول مدريد، وآول مدريد، ، وبرت، وبرت١٩٧٩١٩٧٩ وع دلت في عام  وُعدلت في عام ١٨٩١١٨٩١

 
ام   في في   وعدلت وعدلت   ١٩٥٧١٩٥٧ عام    عام   ، وضعت في  ، وضعت في   نيس  نيس اتحاداتحاد(( للبضائع والخدمات     للبضائع والخدمات    الدوليالدوليالتصنيف  التصنيف  اتفاقية  اتفاقية   ))٢٢((  ام    ع  ع

 ؛؛))١٩٧٩١٩٧٩
 

                                                      
 ..الثانيالثاني  المرفقالمرفقنظر نظر   ا  ا))٧٧((
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ا  (( للعناصر المميزة للعالمات      للعناصر المميزة للعالمات     الدوليالدولي  التصنيفالتصنيف  اتفاقيةاتفاقية ))٣٣((  ا  اتحاد فيين ام    ، و ضعت في    ، ُوضعت في    اتحاد فيين ام     ع   وعدلت وعدلت   ١٩٧٣١٩٧٣ ع
 ؛؛))١٩٨٥١٩٨٥ عام  عام فيفي

 
 ..))١٩٩٤١٩٩٤  ،،جنيفجنيف((  ةة التجاري التجارياتفاقية قانون العالماتاتفاقية قانون العالمات ))٤٤(( 

 
 اتفاقيات دولية في مجال النماذج الصناعيةاتفاقيات دولية في مجال النماذج الصناعية ))جج((
 

ام     في   في  وضعتوضعت  ،،يياااتحاد اله اتحاد اله (( للنماذج الصناعية     للنماذج الصناعية    الدوليالدوليإليداع  إليداع  اااتفاقية  اتفاقية   ))١١((  ام     ع ام   في في   وعدلت وعدلت   ،،١٩٢٥١٩٢٥ ع ام    ع  ع
 ؛؛))١٩٧٥١٩٧٥، بروتوآول جنيف، ، بروتوآول جنيف، ١٩٧٩١٩٧٩

 
ة  ))٢٢((  ة اتفاقي اءاتفاقي اءإنش نيف  إنش نيفالتص دولي  التص دوليال ناعية  ال اذج الص ناعية   للنم اذج الص اد(( للنم اداتح ارنواتح ارنو لوآ عت  ،، لوآ عتوض يوض ي ف ام    ف ام ع   ،،١٩٦٨١٩٦٨ع
 ؛؛))١٩٧٩١٩٧٩عام عام في في   وعدلتوعدلت

 
 ..))١٩٩٩١٩٩٩  التفاقية الهاي،التفاقية الهاي، جنيف  جنيف صيغةصيغة((اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية  ))٣٣(( 

 
 اتفاقيات دولية في مجال دالالت المنشأ والمصدراتفاقيات دولية في مجال دالالت المنشأ والمصدر ))دد((
 

 ؛؛))١٩٦٧١٩٦٧، صيغة ستوآهولم ، صيغة ستوآهولم ١٨٩١١٨٩١مدريد مدريد  ( ( منشأ البضائع منشأ البضائع،،ننبشأبشأ تجريم البيانات المضللة  تجريم البيانات المضللة اتفاقيةاتفاقية ))١١(( 
 

ة  ))٢٢((  ة اتفاقي در  اتفاقي ة دالالت المص در  حماي ة دالالت المص ا  حماي دولي له جيل ال ا  والتس دولي له جيل ال اد((  والتس اداتح بونهاتح بونه لش عتوضعت  ،، لش ي وض ي  ف ام ف امع   ١٩٥٨١٩٥٨  ع
 ؛؛))١٩٧٩١٩٧٩عام عام في في   وعدلتوعدلت

 
ام   في   في   وعدلت   وعدلت  ١٩٦١١٩٦١ عام    عام    في  في وضعتوضعت((الجديدة  الجديدة  لحماية أصناف النباتات    لحماية أصناف النباتات      االتفاقية الدولية االتفاقية الدولية  ))٣٣((  ام   ع   ١٩٩١١٩٩١   ع

 ؛؛)) بعد بعدالدوليالدولي  التنفيذالتنفيذولم تدخل حيز ولم تدخل حيز 
 

 ..))١٩٨١١٩٨١نيروبي نيروبي ((  األولمبياألولمبيار ار اتفاقية حماية الشعاتفاقية حماية الشع ))٤٤(( 
 

 على االتفاقيات الدوليةبعد إنشاء منظمة التجارة العالمية  أدخلت التيالتعديالت   -٢
 الصناعية المتعلقة بالملكية المرجعية

 
 ..في هذا االتفاقفي هذا االتفاق النقاط المستحدثة  النقاط المستحدثة  أهم أهميلييليفيما فيما وو  . . أشير إلى هذه التعديالت في اتفاق تريبسأشير إلى هذه التعديالت في اتفاق تريبس 

 
 ))١٨٨٣١٨٨٣باريس، باريس، ((  ية حماية الملكية الصناعيةية حماية الملكية الصناعيةباتفاقباتفاقيتعلق يتعلق ما ما فيفي ))أأ((
 

 مفهوما  واسعا  للعالمات يشمل العالمات         مفهومًا واسعًا للعالمات يشمل العالمات        يتضمنيتضمن اتفاق تريبس بأنه      اتفاق تريبس بأنه     يتميزيتميز   التجارية  التجارية العالماتالعالماتفي موضوع   في موضوع    
ة في                   ،،الدالة على السلع والخدمات   الدالة على السلع والخدمات    ات القائم ائر االتفاقي ة في                    شأنه في ذلك شأن اتفاقية قانون العالمات، ويختلف عن س ات القائم ائر االتفاقي  شأنه في ذلك شأن اتفاقية قانون العالمات، ويختلف عن س

 ::يلييليتجارية فيما تجارية فيما مجال العالمات المجال العالمات ال
 

 ؛؛))١١//١٥١٥مادة مادة (( تعريف لإلشارات التي من شأنها أن تشكل عالمة  تعريف لإلشارات التي من شأنها أن تشكل عالمة اعتماداعتماد ))١١(( 
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ادة  (( والخدمات   والخدمات  للسلع للسلع سبقية سبقية األاألاشتراط قابلية العالمة للتسجيل مع منح حق    اشتراط قابلية العالمة للتسجيل مع منح حق     ))٢٢((  ادة  م يس ؛؛))٣٣//٦٢٦٢م يس  ول   للسلع للسلع    ول
اً  ٦٦مادة  مادة  (( باريس    باريس   تنص اتفاقية تنص اتفاقية  آما    آما   ،،فقطفقط ا    سادس ة ق          ويلتقي ويلتقي ).  ).   سادس ريبس مع اتفاقي اق ت ة ق           اتف ريبس مع اتفاقي اق ت العالمات  العالمات    انونانون اتف

 ؛؛))١٦١٦مادة مادة ((مات مات للخدللخدسبقية سبقية األاأل من حق  من حق تمنحهتمنحهفيما فيما 
 

ه     ، وهو شرط      ، وهو شرط      ))١١//١٥١٥مادة  مادة  ((اشتراط إمكان إدراك اإلشارات بالبصر      اشتراط إمكان إدراك اإلشارات بالبصر       ))٣٣((  م تنص علي ه     ل م تنص علي اريس،    ل ة ب اريس،     اتفاقي ة ب    اتفاقي
ى            انون العالمات إل ى           في حين أشارت اتفاقية ق انون العالمات إل ا   في حين أشارت اتفاقية ق ا   اقتصار نطاقه ة في إشارات           اقتصار نطاقه ى العالمات المتمثل ة في إشارات            عل ى العالمات المتمثل  عل

 ؛؛))بب-١١//٢٢مادة مادة ((تدرك بالبصر تدرك بالبصر 
 

ذا  ))٣٣//١٥١٥مادة مادة (( للتقدم بطلب تسجيل العالمة       للتقدم بطلب تسجيل العالمة      االستعمال المسبق االستعمال المسبق إجازة اشتراط الدول األعضاء     إجازة اشتراط الدول األعضاء      ))٤٤((  ذا  ، وه ، وه
 ؛؛))٣٣مادة مادة (( اتفاقية باريس واتفاقية قانون العالمات  اتفاقية باريس واتفاقية قانون العالمات أغفلتهأغفلتهما ما 

 
دة                     ))٥٥((  د عدم االستعمال لم ى أال يع ة عل دة                    إجازة اشتراط الدول األعضاء سبق االستعمال لتسجيل العالم د عدم االستعمال لم ى أال يع ة عل إجازة اشتراط الدول األعضاء سبق االستعمال لتسجيل العالم

رفض التسجيل         ثالث سن ثالث سن  يًا ل ببًا أساس اريخ التسجيل س ى ت رفض التسجيل         وات سابقة عل يا  ل ببا  أساس اريخ التسجيل س ى ت ادة  ((وات سابقة عل ادة  م ذآره  ، ، ))٣٣//١٥١٥م م ت ذآره  ول م ت   ول
ك في حين   اريس عن ذل ة ب ك في حين  اتفاقي اريس عن ذل ة ب ادة   اتفاقي ادة تضمنت الم رفض    ٦٦تضمنت الم ة حصرية ألسباب ال ًا ب قائم رفض  خامس ة حصرية ألسباب ال ا  ب قائم ال ال خامس

 ؛؛ عدم االستعمال عدم االستعمالتتضمنتتضمن
 

ادة   ((سجيلها   سجيلها   عنها العالمة عقبة في سبيل ت     عنها العالمة عقبة في سبيل ت     التي تقدم   التي تقدم   عدم اعتبار طبيعة السلعة أو الخدمة       عدم اعتبار طبيعة السلعة أو الخدمة        ))٦٦((  ادة   م ، ، ))٤٤//١٥١٥م
لع   أن الس اريس بش ة ب ي اتفاقي و شرط ورد ف لع  وه أن الس اريس بش ة ب ي اتفاقي و شرط ورد ف ادة ((وه ادة م ى  ) ) ٧٧م ات عل انون العالم ة ق حبته اتفاقي ى  وس ات عل انون العالم ة ق حبته اتفاقي وس

 ؛؛))١٦١٦مادة مادة ((عالمات الخدمة عالمات الخدمة 
 

، في حين أن اتفاقية باريس تتطلب        ، في حين أن اتفاقية باريس تتطلب        ))٥٥//١٥١٥مادة  مادة   ( (إتمامهإتمامهإجازة نشر العالمة قبل التسجيل أو بمجرد        إجازة نشر العالمة قبل التسجيل أو بمجرد         ))٧٧(( 
د  ومفاد ذلك أن النشر السابق للتسجيل  ومفاد ذلك أن النشر السابق للتسجيل ،،))بب) ) ٢٢((١٢١٢  مادةمادة((نشر نسخ من العالمات المسجلة  نشر نسخ من العالمات المسجلة   د  يع ر   يع ر   غي  غي

 ؛؛ تريبس تريبسالتفاقالتفاقآاف في هذا الصدد طبقا  آاف في هذا الصدد طبقًا 
 

ة              ))٨٨((  اء تسجيل العالم د إلغ ة             إلزام الدولة العضو بإتاحة فرصة مناسبة للتظلمات عن اء تسجيل العالم د إلغ ادة  ((إلزام الدولة العضو بإتاحة فرصة مناسبة للتظلمات عن ادة  م م  ، ، ))٥٥//١٥١٥م م  ول ول
 ؛؛غم عمل معظم البلدان األعضاء فيها على ذلكغم عمل معظم البلدان األعضاء فيها على ذلكررذلك ذلك اتفاقية باريس اتفاقية باريس تذآر تذآر 

 
ادة  ((  منح الحق للدولة العضو لتضمين قانونها ما يسمح بالمعارضة في تسجيل العالمات         منح الحق للدولة العضو لتضمين قانونها ما يسمح بالمعارضة في تسجيل العالمات          ))٩٩((  ادة  م ، ، ))٥٥//١٥١٥م

 ؛؛ذلكذلك  فيها علىفيها على   معظم البلدان األعضاء معظم البلدان األعضاءعملعمل اتفاقية باريس رغم  اتفاقية باريس رغم هذا ما أغفلتههذا ما أغفلتهوو
 

نح حق  ))١٠١٠((  نح حق م تئثاريم تئثارياس ة  اس ةلصاحب العالق ه  لصاحب العالق ذا الحق ل ة ه تعمال أو إتاح ه   باالس ذا الحق ل ة ه تعمال أو إتاح يس شرطشرط باالس تعمال ول يس  االس تعمال ول  االس
 ؛؛ اتفاقية باريس اتفاقية باريسههظظلم تلحلم تلح  وهذا ماوهذا ما، ، ))١١//١٦١٦ادة ادة مم((التسجيل التسجيل 

 
لع       ))١١١١((  ال الس ي مج واء ف هورة س ات المش ة العالم لع      حماي ال الس ي مج واء ف هورة س ات المش ة العالم دماتأم أم حماي دماتالخ ذلك   ،،الخ ًا ب ذلك متفق ا  ب انون   متفق ة ق ع اتفاقي انون    م ة ق ع اتفاقي  م

ات اتالعالم ةالعالم ة التجاري ادة  ( ( التجاري ادة م اريس ))١٦١٦م ة ب ًا اتفاقي اريس ، ومخالف ة ب ا  اتفاقي ادة  ( (، ومخالف ادة م ًا٦٦م ا  ثاني ات  )) ثاني ي العالم ي ال تحم ات   الت ي العالم ي ال تحم  الت
 ؛؛ون الخدماتون الخدماتالمشهورة إال في مجال السلع فقط دالمشهورة إال في مجال السلع فقط د

 
د التسجيل أو                  ))١٢١٢((  د التسجيل أو                 عدم االآتفاء العتبار العالمة مشهورة بما تقرره السلطة المختصة في بل االستعمال  االستعمال    عدم االآتفاء العتبار العالمة مشهورة بما تقرره السلطة المختصة في بل

ة في المجال             يلزميلزم، بل   ، بل   ))١١ ثانيا     ثانيًا   ٦٦مادة  مادة  (( ة الجمهور للعالم ة في المجال              األعضاء بأن يأخذوا في اعتبارهم معرف ة الجمهور للعالم  األعضاء بأن يأخذوا في اعتبارهم معرف
 ؛؛)) تريبس تريبس٢٢//١٦١٦مادة مادة ((معني معني  بما في ذلك ما ترتب على الدعاية للعالمة في البلد ال بما في ذلك ما ترتب على الدعاية للعالمة في البلد ال،،المعنيالمعني
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ة العالمات المشهورة                  ))١٣١٣((  ة العالمات المشهورة                 عدم اشتراط التماثل أو التطابق في السلع أو الخدمات لحماي ادة  ((عدم اشتراط التماثل أو التطابق في السلع أو الخدمات لحماي ادة  م ، ، ))٣٣//١٦١٦م
ادة   ((في حين تشترط اتفاقية باريس لتوفير هذه الحماية التماثل أو التطابق في السلع              في حين تشترط اتفاقية باريس لتوفير هذه الحماية التماثل أو التطابق في السلع               ادة   م اً  ٦٦م ا    ثاني دون دون ) )  ثاني

 ؛؛شارة إلى الخدماتشارة إلى الخدماتاإلاإل
 

نظرا  نظرًا وو،  ،  ))١٧١٧مادة  مادة  (( في حدود معينة على الحقوق الممنوحة لمالك العالمة           في حدود معينة على الحقوق الممنوحة لمالك العالمة          تثناءاتتثناءاتاساسة ترتيب   ة ترتيب   ييإمكانإمكان ))١٤١٤(( 
 ؛؛فهي لم تعرض لالستثناءاتفهي لم تعرض لالستثناءاتلحقوق، لحقوق، ااأن اتفاقية باريس لم تعرض أن اتفاقية باريس لم تعرض إلى إلى 

 
م تلحظه      ، و ، و ))١٨١٨مادة  مادة  ((جعل مدة حماية العالمة أو تجديدها سبع سنوات على األقل           جعل مدة حماية العالمة أو تجديدها سبع سنوات على األقل            ))١٥١٥((  ا ل ذا م م تلحظه      ه ا ل ذا م ة  ه ة   اتفاقي  اتفاقي

انون العالمات     باريس، في حين جعلته اتفا    باريس، في حين جعلته اتفا     ة ق انون العالمات     قي ة ق ة  قي ة   التجاري د           التجاري د           عشر سنوات للتسجيل أو التجدي ادة  (( عشر سنوات للتسجيل أو التجدي ادة  م م
ك شأن      ) ) ١٨١٨مادة  مادة   ( (لعدد حاالت التجديد  لعدد حاالت التجديد   تريبس حدودا زمنية      تريبس حدودا زمنية     ولم يضع اتفاق  ولم يضع اتفاق    ،،))))٧٧ ( (١٣١٣ ك شأن      شأنه في ذل شأنه في ذل

 ؛؛ على التجديد على التجديددرجتدرجت األعضاء فيها  األعضاء فيها البلدانالبلداناتفاقية باريس وإن آانت اتفاقية باريس وإن آانت 
 

  وفيوفي،  ،  ))١١//١٩١٩مادة  مادة  ((المة بعد تسجيلها لعدم االستعمال      المة بعد تسجيلها لعدم االستعمال      إجازة اشتراط االستعمال مع جواز شطب الع      إجازة اشتراط االستعمال مع جواز شطب الع       ))١٦١٦(( 
ابق ك يتط ابقذل ك يتط ريبس ذل اق ت ريبس  اتف اق ت اريس   اتف ة ب ع اتفاقي اريس   م ة ب ع اتفاقي ادة (( م ادة م تعمال  ).  ).  ١١ ج  ج ٥٥م دم االس دة ع ظ أن م تعمال  ويالح دم االس دة ع ظ أن م ويالح

ادة   (( في اتفاق تريبس      في اتفاق تريبس      آحد أدنى   آحد أدنى  المبررة للشطب هي ثالث سنوات مستمرة     المبررة للشطب هي ثالث سنوات مستمرة      ادة   م ة    ) ) ١١//١٩١٩م دة معقول ة    وم دة معقول وم
اريس  ة ب ي اتفاقي اريس ف ة ب ي اتفاقي ادة ((ف ادة م ة ال))١١ ج  ج ٥٥م ع إتاح ة ال، م ع إتاح ي ، م ة ف ي فرص ة ف كينفرص كينالص ل الص ديم دلي ل  لتق ديم دلي   لتق

 ؛؛مبرر لعدم االستعمال لتفادي الشطبمبرر لعدم االستعمال لتفادي الشطب
 

ريبس  ٢٠٢٠مادة  مادة  ((حظر فرض أية متطلبات من شأنها إعاقة استخدام العالمة          حظر فرض أية متطلبات من شأنها إعاقة استخدام العالمة           ))١٧١٧((  ريبس   ت م تلحظه         ،،)) ت ا ل ذا م م تلحظه       وه ا ل ذا م   وه
 ؛؛اتفاقية باريساتفاقية باريس

 
اري      ))١٨١٨((  ل التج أة أو المح ة دون المنش ة التجاري ن العالم ازل ع ازة التن اري     إج ل التج أة أو المح ة دون المنش ة التجاري ن العالم ازل ع ازة التن ادة ((إج ادة م د أن ) ) ٢١٢١م د أن بع ت بع ت آان آان

 ).).١١ رابعا   رابعًا ٦٦مادة مادة ((لربط بين التنازلين لربط بين التنازلين بابا  لألعضاءلألعضاءاتفاقية باريس تسمح اتفاقية باريس تسمح 
 

 .. اتفاقية باريس اتفاقية باريستلحظهتلحظه   لم لم ما ماوهذاوهذا، ، ))٢١٢١مادة مادة ((حظر الرخص اإلجبارية حظر الرخص اإلجبارية  ))١٩١٩(( 
 

اريس       اعتمداعتمد  ،،المؤشرات الجغرافيةالمؤشرات الجغرافيةفي موضوع   في موضوع     ة ب ا ورد في اتفاقي ر عم اريس        اتفاق تريبس هذا المسمى للتعبي ة ب ا ورد في اتفاقي ر عم  اتفاق تريبس هذا المسمى للتعبي
ة في       أن  أن  والجدير بالذآر   والجدير بالذآر  ". ". مؤشرات المصدر وتسميات المنشأ   مؤشرات المصدر وتسميات المنشأ   ""تحت عنوان مختلف وهو     تحت عنوان مختلف وهو      ة في       ما ورد في هذه االتفاقي  ما ورد في هذه االتفاقي
اقي  رتبط باتف ذا الصدد ي اقي ه رتبط باتف ذا الصدد ي ا  تينتينه اح االنضمام إليهم ين مت ا   دوليت اح االنضمام إليهم ين مت ا لأللأل دوليت اريس وهم ة ب ي اتفاقي ا عضاء ف اريس وهم ة ب ي اتفاقي ريم : : عضاء ف ة تج ريم اتفاقي ة تج اتفاقي

ا  تسجيلتسجيل وال والالمصدرالمصدرواتفاقية حماية دالالت واتفاقية حماية دالالت ) ) ١٨٩١١٨٩١مدريد  مدريد  ((  السلعالسلعمنشأ  منشأ     بشأن  بشأن البيانات المضللة البيانات المضللة  دولي له ا   ال دولي له لشبونه  لشبونه   ( ( ال
ا              هذا االتفاق   هذا االتفاق  ويتميزويتميز،  ،   منهما  منهما أيأي اتفاق تريبس إلى      اتفاق تريبس إلى     يشريشر ومع ذلك لم      ومع ذلك لم     . . ))١٩٥٨١٩٥٨ ذا الشأن بم اريس في ه ا              عن اتفاقية ب ذا الشأن بم اريس في ه  عن اتفاقية ب
 ::يلييلي

 
ا                   ))١١((  ا له م تتضمن تعريف اريس التي ل ة ب ا                  وضع تعريف للمؤشرات الجغرافية خالفًا التفاقي ا له م تتضمن تعريف اريس التي ل ة ب  وإن آانت     وإن آانت    ،،وضع تعريف للمؤشرات الجغرافية خالفا  التفاقي

 ؛؛ونه قد تضمنتا تعريفا  غير مطابق لتعريف اتفاق تريبسونه قد تضمنتا تعريفًا غير مطابق لتعريف اتفاق تريبسآل من اتفاقية مدريد واتفاقية لشبآل من اتفاقية مدريد واتفاقية لشب
 

اريس                 ))٢٢((  ة ب واردة في اتفاقي اريس                حماية المؤشرات الجغرافية بقواعد المنافسة غير المشروعة ال ة ب واردة في اتفاقي ادة  ((حماية المؤشرات الجغرافية بقواعد المنافسة غير المشروعة ال ادة  م   ١٠١٠م
 ؛؛))مكررا مكررًا

 
ة لشبونه   العلمالعلم والمشروبات الروحية، مع   والمشروبات الروحية، مع  ف النبيذ ف النبيذ توفير حماية خاصة بأصنا   توفير حماية خاصة بأصنا    ))٣٣((  ة لشبونه    أن اتفاقي و  أن اتفاقي و ت ة  ت ة  فر حماي فر حماي

ى المصدر            لكل ال لكل ال  و أشير إل ى المصدر            منتجات من خطر التقليد والمحاآاة ول و أشير إل تج  الحقيقي الحقيقي منتجات من خطر التقليد والمحاآاة ول تج   للمن ادة  (( للمن ادة  م ة  ، ، ٣٣م ة  اتفاقي اتفاقي
 ؛؛))لشبونهلشبونه
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 متعدد األطراف لتسجيل المؤشرات الجغرافية، والجدير بالذآر أن اتفاقية لشبونه            متعدد األطراف لتسجيل المؤشرات الجغرافية، والجدير بالذآر أن اتفاقية لشبونه           دوليدوليوضع نظام   وضع نظام    ))٤٤(( 
دى    القبيلالقبيل  نظاما  من هذا  نظامًا من هذا    تتضمنتتضمن دى     حيث سجل ل ة الفكري         حيث سجل ل ة للملكي ة العالمي ة الفكري         المنظم ة للملكي ة العالمي رًا   ٧٣٠٧٣٠  ةة المنظم ا  مؤشرا     مؤش ا منه   منه
 ..بأصناف النبيذبأصناف النبيذ مؤشرا  جغرافيا  خاصا   مؤشرًا جغرافيًا خاصًا ٤٨٢٤٨٢ وتضم  وتضم ،،قائمةقائمةال تزال ال تزال   ٧١٧٧١٧

 
اذج الصناعية                يلتقي اتفاق يلتقي اتفاق   ،،فيما يتعلق بالنماذج الصناعية   فيما يتعلق بالنماذج الصناعية   وو  ة النم دأ حماي اريس في مب اذج الصناعية                 تريبس مع اتفاقية ب ة النم دأ حماي اريس في مب  تريبس مع اتفاقية ب

 :: الصدد بما يلي الصدد بما يليفي هذافي هذا تريبس  تريبس  اتفاق اتفاقيتميزيتميز، و، و)) باريس باريس اتفاقية اتفاقية خامسا  خامسًا٥٥ تريبس و تريبس واتفاقاتفاق  ١١//٢٥٢٥مادة مادة ((
 

 ؛؛))١١//٢٥٢٥مادة مادة (( أو االبتكار أو االبتكارالتجديدالتجديد تقوم أساسا  على  تقوم أساسًا على الصناعيالصناعيوضع شروط لحماية النموذج وضع شروط لحماية النموذج  ))١١(( 
 

انون           ،،تخيير األعضاء بين أسلوبين للحماية    تخيير األعضاء بين أسلوبين للحماية     ))٢٢((  انون            وهما قانون لحماية النماذج الصناعية أو ق ة  وهما قانون لحماية النماذج الصناعية أو ق ة لحماي  حق    حق   لحماي
 ؛؛نون احتراما  التفاقية برننون احترامًا التفاقية برن إلغاء أية شكليات لالستفادة من الحماية بهذا القا إلغاء أية شكليات لالستفادة من الحماية بهذا القاشرطشرط  ،،المؤلفالمؤلف

 
ة      الصناعيالصناعيمنح حقوق محددة على النموذج   منح حقوق محددة على النموذج    ))٣٣((  تثناءات في حدود معين ة       مع السماح باس تثناءات في حدود معين ادة  (( مع السماح باس ادة  م   ،،))٢٢//٢٦٢٦م

 ؛؛ باريس إشارة صريحة إلى هذه الحقوق باريس إشارة صريحة إلى هذه الحقوقولم يتضمن اتفاقولم يتضمن اتفاق
 

دة  ))٤٤((  اذج الصناعية لم ة النم دة حماي اذج الصناعية لم ة النم ىحماي ّدها األدن ىح د ها األدن نوات ح نوات  عشر س ادة (( عشر س ادة م ا،،))٣٣//٢٦٢٦م ا وبينم م  وبينم م  ل ّدد ل د دتح ة  اتفا اتفاتح ة قي قي
ة  اريس أي ة ب اريس أي دةب دةم ناعية،  م اذج الص ة النم ناعية،   لحماي اذج الص ة النم ل لحماي لتكف ة تكف ة  اتفاقي دولي اتفاقي داع ال دولياإلي داع ال اذج  اإلي اذجللنم ناعية للنم ناعية  الص   الص

اي(( اياله دة ) ) ١٩٦٠١٩٦٠  اله ة لم ذه الحماي دة ه ة لم ذه الحماي ىه ّدها األدن ىح د ها األدن نوات ح ر س نوات  عش ر س ادة (( عش ادة م ددت، ، ))أأ-١١-١١١١م ددتوح ة وح ة  اتفاقي  اتفاقي
مادة مادة  ( (الدوليالدولي  اإليداعاإليداعمدة حماية لهذه النماذج حدها األدنى خمس عشرة سنة من تاريخ            مدة حماية لهذه النماذج حدها األدنى خمس عشرة سنة من تاريخ            أيضا   أيضًا    الهاىالهاى

٧٧((.. 
 

وع  ي موض وعف ي موض راعف راءات االخت راع ب راءات االخت راءات    ،، ب ة الب ريبس لحماي ام ت ين نظ تالف ب ه االخ ل أوج راءات     تتمث ة الب ريبس لحماي ام ت ين نظ تالف ب ه االخ ل أوج   تتمث
 ::يلييليواالتفاقيات الدولية المعنية السابقة عليه فيما واالتفاقيات الدولية المعنية السابقة عليه فيما 

 
ا                 ))١١((  ا يشمل آل مجاالت التكنولوجي راع المحمي بم ا                تعريف االخت ا يشمل آل مجاالت التكنولوجي راع المحمي بم ريبس  ١١//٢٧٢٧((تعريف االخت ريبس   ت ا هو        ) )  ت د م ا هو        مع تحدي د م مع تحدي

ة   ن الحماي تبعد م ة  مس ن الحماي تبعد م ال اتفوو  ،،مس ال اتفإغف ع     إغف ق م ف يتف ذا التعري ع ه اريس وض ة ب ع     اقي ق م ف يتف ذا التعري ع ه اريس وض ة ب رصاقي رصح دم  ح ى ع دم   عل ى ع   عل
 ؛؛ذآر ما هو مستبعد من الحمايةذآر ما هو مستبعد من الحماية

 
ات        ))٢٢((  ات       اإللزام بحماية أصناف النبات ائل هي         اإللزام بحماية أصناف النبات ائل هي         بواحدة من ثالث وس راءات أو         : : بواحدة من ثالث وس راءات أو         نظام خاص أو نظام الب نظام خاص أو نظام الب

امين    ذين النظ ن ه زيج م امين   م ذين النظ ن ه زيج م ادة ((م ادة م نص، ، )) ب ب٣٣//٢٧٢٧م نصوت ةاالاال  وت ةتفاقي ةتفاقي ة الدولي ة   الدولي ةلحماي ات  لحماي ناف النبات ات   أص ناف النبات  أص
ة بنظام خاص      ) ) ١٩٩١١٩٩١وو  ١٩٧٨١٩٧٨وو  ١٩٧٢١٩٧٢ المعدلة في األعوام        المعدلة في األعوام       ،،١٩٦١١٩٦١  جنيفجنيف ( (الجديدةالجديدة ى الحماي ة بنظام خاص      إل ى الحماي إل

 ؛؛))٣٣//٣٤٣٤مادة مادة ((
 

راءة، و       الحقوقالحقوقتعداد  تعداد   ))٣٣((  راءة، و        الممنوحة لصاحب الب داد                ياليال الممنوحة لصاحب الب ذا التع ل ه م تتضمن مث اريس ل ة ب داد                حظ أن اتفاقي ذا التع ل ه م تتضمن مث اريس ل ة ب حظ أن اتفاقي
دان ن آانت  ن آانت  إإوو دان البل ا   البل ا    التي انضمت إليه وق     تعمل  تعمل  التي انضمت إليه ذه الحق ة ه ى حماي وق     عل ذه الحق ة ه ى حماي ا  ،، عل ا   آم ر  يتضمن يتضمن  آم اق ت ر   اتف اق ت   يبسيبس اتف

تثنا  دادًا لالس تثنا تع دادا  لالس ه  ءاتءاتتع واردة علي ه   ال واردة علي ادة (( ال ادة م و))٣٠٣٠م و، وه وع، وه ه     موضوع موض رق إلي ال للتط ه  ال مج رق إلي ال للتط ة  ال مج ي اتفاقي ة  ف ي اتفاقي ف
 ؛؛ تعدادا للحقوق تعدادا للحقوقتتضمنتتضمن لم  لم  التي التيباريسباريس

 
ٌر      ))٢٢//٢٨٢٨مادة  مادة  (( ملكية البراءة بالتنازل عنها أو بترخيص أو بالميراث           ملكية البراءة بالتنازل عنها أو بترخيص أو بالميراث          انتقالانتقال ))٤٤((  ر       ، وليس لهذه المادة نظي ، وليس لهذه المادة نظي

  تعمل وفقا  لهذا المبدأ؛ تعمل وفقًا لهذا المبدأ؛ التي انضمت إليها التي انضمت إليهاننالبلداالبلدافي اتفاقية باريس، وإن آانت في اتفاقية باريس، وإن آانت 
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ل،   إلزام صاحب االختراع باإلفصاح عن مضمونه        إلزام صاحب االختراع باإلفصاح عن مضمونه         ))٥٥((  ل،   بوضوح آام ا يجعل من شأن المتخصص           بوضوح آام ا يجعل من شأن المتخصص            بم  بم
ذه   اهر أن ينف ذه  الم اهر أن ينف ادة ((الم ادة م من، وال ، وال ))٢٩٢٩م منتتض اريس تتض ة ب اريس  اتفاقي ة ب نص،  اتفاقي ذا ال رًا له نص،  نظي ذا ال را  له ت  نظي ت  وإن آان   وإن آان

يغة يغةص ام ص ام  ع ى١٩٧٠١٩٧٠ ع نص عل ى ت نص عل اون  ت اون  التع دولي التع دوليال راءات ا ال ال ب ي مج راءات ا  ف ال ب ي مج راع  ف راع الخت ادة ((الخت ادة م  ، ، ٥٥م
 ؛؛)) أ خامسا  أ خامسًا١١-٥٥قاعدة قاعدة 

 
دان                   البلدانالبلدانحق  حق   ))٦٦((  ا في بل دم به دان                    األعضاء في إلزام طالب البراءة بتقديم معلومات عن طلبات مماثلة تق ا في بل دم به  األعضاء في إلزام طالب البراءة بتقديم معلومات عن طلبات مماثلة تق

اريس         )) تريبس  تريبس ٢٢//٢٩٢٩مادة  مادة   ( (حصل عليها في تلك البلدان    حصل عليها في تلك البلدان    أجنبية أو براءات    أجنبية أو براءات     ة ب اريس         ، في حين تشير اتفاقي ة ب ، في حين تشير اتفاقي
 ؛؛")")٣٣"" د  د ٣٣مادة مادة ((ات المماثلة ات المماثلة  الطلب الطلبعنعن" " صورةصورة""إلى اإللزام بتقديم إلى اإللزام بتقديم 

 
ريبس             ))٧٧((  ذا النص في ت ل ه ة، ويقاب ريبس            إجازة إصدار تراخيص إجبارية في حدود معين ذا النص في ت ل ه ة، ويقاب ادة  ((إجازة إصدار تراخيص إجبارية في حدود معين ادة  م نص  نص  ) ) ٣١٣١م

ي أي نظام للرخص        ، ومن األهمية ، ومن األهمية ))))٢٢(( أ    أ   ٥٥((اتفاقية باريس   اتفاقية باريس   في  في   د تبن ذين النصين عن ين ه ي أي نظام للرخص         الجمع ب د تبن ذين النصين عن ين ه  الجمع ب
 ؛؛ باريس باريساتفاق تريبس إلى اتفاقيةاتفاق تريبس إلى اتفاقية التي يتضمنها  التي يتضمنها حالةحالةاإلاإلاستنادا  إلى استنادًا إلى 

 
ادرة  ))٨٨((  اء أو مص رار بإلغ ي أي ق ر ف ادة النظ اء إلع ى القض وء إل ازة اللج ادرة إج اء أو مص رار بإلغ ي أي ق ر ف ادة النظ اء إلع ى القض وء إل ازة اللج قإج قالح راءة الح ي الب راءة  ف ي الب   ف

 ؛؛، وليس لهذه المادة نظير في اتفاقية باريس، وليس لهذه المادة نظير في اتفاقية باريس)) تريبس تريبس٣٢٣٢مادة مادة ((
 

دم بالطلب            ))٩٩((  اريخ التق دم بالطلب           فرض مدة حماية ال تقل عن عشرين سنة من ت اريخ التق ادة  ((فرض مدة حماية ال تقل عن عشرين سنة من ت ادة  م ادة    ))٣٣٣٣م ذه الم يس له ادة    ، ول ذه الم يس له ، ول
 ؛؛قية باريسقية باريسنظير في اتفانظير في اتفا

 
تج                   ))١٠١٠((  ة عمل من راءة لطريق ى ب تج                  وضع نظام لعبء اإلثبات فيما يتعلق بالحصول عل ة عمل من راءة لطريق ى ب ادة   ((وضع نظام لعبء اإلثبات فيما يتعلق بالحصول عل ادة   م يس  ) ) ٣٤٣٤م يس  ول ول

 ..لهذا النظام نظير في اتفاقية باريسلهذا النظام نظير في اتفاقية باريس
 
 ))١٩٨٩١٩٨٩طن، طن، ننواشواش((الدوائر المتكاملة الدوائر المتكاملة   فيما يتعلق باتفاقيةفيما يتعلق باتفاقية ))بب((
 

 ::هماهما بأمرين  بأمرين  تريبس تريبسيتميز اتفاقيتميز اتفاق 
 

ر    العلني العلني اض االستخدام    اض االستخدام    إصدار تراخيص إجبارية ألغر    إصدار تراخيص إجبارية ألغر     ))١١((  ر     غي ة ممارسة ضارة        التجاري التجاري  غي ة ممارسة ضارة         أو لمواجه  أو لمواجه
 حيث   حيث  ،،)) أ، ب أ، ب٣٣//٦٦مادة مادة ((، بدال  من نظام التراخيص الوارد في اتفاقية واشنطن  ، بدًال من نظام التراخيص الوارد في اتفاقية واشنطن  ))٣١٣١مادة  مادة  ((بالمنافسة  بالمنافسة  

ة            عند الضرورة عند الضرورة آان يسمح بإصدار تراخيص إجبارية      آان يسمح بإصدار تراخيص إجبارية       د حيوي ة تع ة أغراض وطني ة             لحماي د حيوي ة تع ة أغراض وطني   في نظر   في نظر    لحماي
 ؛؛ضمان حرية المنافسة ومنع التعسف من صاحب الحقضمان حرية المنافسة ومنع التعسف من صاحب الحقالسلطة المنوط بها منحها أو بهدف السلطة المنوط بها منحها أو بهدف 

 
ة واشنطن،        ثمانيثمانيعشر سنوات بدال  من     عشر سنوات بدًال من      بحد أدنى قدره      بحد أدنى قدره     الحمايةالحمايةمدة  مدة  تحديد  تحديد   ))٢٢((  ة واشنطن،         سنوات وردت في اتفاقي  سنوات وردت في اتفاقي

وغرافي،        وحدها األقصى خمس  وحدها األقصى خمس   داع التصميم الطب اريخ إي وغرافي،         عشرة سنة من ت داع التصميم الطب اريخ إي ا ال  عشرة سنة من ت ا ال وهن د      وهن د من التأآي د    ب د من التأآي ب
ر           اق ت ر          على أمرين مهمين إضافيين في اتف اق ت الفين          على أمرين مهمين إضافيين في اتف د مسؤولية المخ ا عق الفين          يبس هم د مسؤولية المخ ا عق ة،    الحسني الحسني يبس هم ة،     الني نح  الني نح وم   وم

 .. دوائر متكاملة دوائر متكاملة،، بصورة غير مشروعة بصورة غير مشروعة،، المتضمنة المتضمنةللسلعللسلعالحماية القانونية الحماية القانونية 
 

 الموقف الحالي للتشريعات العربية في مجال الملكية الصناعية  -٣
 

 ..الصناعيةالصناعية عرضا  للقوانين التي تعمل بها البلدان العربية في مجال الملكية  عرضًا للقوانين التي تعمل بها البلدان العربية في مجال الملكية ٥٥يتضمن الجدول يتضمن الجدول  
 

 الملكية الصناعية مجال  في  قوانين البلدان العربية-٥الجدول 
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 المؤشرات

 النباتاتصناف أ الجغرافية

  غيرالمعلومات

 متكاملةال الدوائر  عنهاالمفصح

 والنماذج الرسوم

 لبلدا ختراعاالبراءات   التجاريةالعالمات الصناعية

 ٨ ق

 ٢٠٠٠لسنة 

 ٢٤ق 

 ٢٠٠٠لسنة 

 ١٥ق 

 ٢٠٠٠لسنة 

 ١٠ ق

 األردن ٢٠٠١ ق ٢٠٠١ق  ١٩٩٩ لسنة ٣٤ق  ٢٠٠٠ لسنة ١٤ ق ٢٠٠٠لسنة 

 ١٩٩٢ لسنة ٤٤ق  ١٩٩٢ لسنة ٣٧ ق ١٩٩٢ لسنة ٤٤ق  ------ ----- ----- -----

 اإلمارات العربية

   المتحدة

 البحرين ٢٠٠٤ لسنة ١ق  ١٩٩١ لسنة ١٠ق  ----- ------ ٢٠٠٣ لسنة ٧ق  ----- -----

----- 

 ٥٧ ،٤٢ ق

 ----- ١٩٩٩لسنة 

 ٢٠ ق

 تونس ٢٠٠٠ لسنة ٨٤ ق ٢٠٠١ لسنة ٣٦ق  ٢٠٠١ لسنة ٢١ق  ٢٠٠١لسنة 

----- ----- ----- 

 ٠٣/٠٨ق 

 ٢٠٠٣ لسنة ٠٣/٠٦ق  ١٩٦٦ لسنة ٦٦/٨٦ ق ٢٠٠٣لسنة 

 ٠٣/٠٧ق 

 الجزائر ٢٠٠٣لسنة 

 ١٩٥٩ لسنة ٨ ق ١٩٥٦ لسنة ٤٠ ق ١٩٥٩ لسنة ٨ ق ------ ----- ----- ------

 جماهيريةال

   العربية الليبية

------ ------ ----- ------ ------ 

 ٤٧ مرسوم رقم

 ١٩٤٦لسنة 

 ٤٧ مرسوم رقم

 ١٩٤٦لسنة 

 الجمهورية

   العربية السورية

 السودان  ١٩٧١ لسنة ٥٨ق  ٦٩ ق ١٩٧٤ لسنة ١٨ق  ------ ------ ------ -----

 العراق ١٩٧٠ لسنة ٦٥ ق ١٩٥٧ة  لسن٢١ق  ١٩٧٠ لسنة ٦٥ ق ----- ----- ----- -----

 ٤٠ق 

 ٢٠٠٠لسنة 

 ٤٢ ق

 ٢٠٠٠لسنة 

 ٣٨ق 

 ٢٠٠٠لسنة 

 ٤١ق 

 عمان ٢٠٠٠ لسنة٨٢ ق ٢٠٠٠ لسنة ٣٨ق  ٢٠٠٠ لسنة ٣٩ق  ٢٠٠٠لسنة 

------ ----- ----- 

 ١٩٦٢  لسنة٤ ق

 ٤المعدل بـ ق 

 ١٩٩٩لسنة 

 المعدل ١٩٦٢ لسنة٤ ق

 ٤بـ ق 

 ١٩٩٩لسنة 

 ١٩٨٠ لسنة ٦٨ق 

 ٣بـ ق رقم المعدل 

 ١٩٩٩لسنة 

 ١٩٦٢ لسنة٤ ق

 ٤المعدل بـ ق 

 الكويت ١٩٩٩لسنة 

------ ------ ----- ------ 

قرار المفوضية العليا 

 ٢٣٨٥رقم 

 ١٩٢٤لسنة 

قرار المفوضية العليا 

 ٢٣٨٥رقم 

 ١٩٢٤لسنة 

 ٢٤٠قانون رقم 

 لبنان ٢٠٠٠لسنة 

 ٨٢ ق

 ٢٠٠٢لسنة 

 ٨٢ ق

 ٢٠٠٢لسنة 

 ٨٢ ق

 ٢٠٠٢لسنة 

 ٨٢ ق

 مصر ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ ق ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ ق ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ ق ٢٠٠٢نة لس

 ٩٧/١٧ ق

 ----- ----- ٢٠٠٠لسنة 

 ٩٧/١٧ ق

 ٢٠٠٠ لسنة ٩٧/١٧ ق ٢٠٠٠ لسنة ٩٧/١٧ ق ٢٠٠٠لسنة 

 لسنة ٩٧/١٧ ق

 المغرب ٢٠٠٠

------ 

نظام 

 ------ م٢٠٠٤/•١٤٢٥

نظام 

 م٢٠٠٤/•١٤٢٥نظام  ٢٠٠٢/•١٤٢٣نظام  م٢٠٠٤/•١٤٢٥نظام  م٢٠٠٤/•١٤٢٥

 المملكة العربية

   السعودية

 اليمن ١٩٩٤ لسنة ١٩ ق ١٩٩٤ لسنة ١٩ ق ١٩٩٤ لسنة ١٩ ق ----- ----- ----- -----

 .. العربية العربيةالبلدانالبلدانالقوانين المعمول بها في القوانين المعمول بها في نصوص نصوص : : لمصدرلمصدراا
 

واردة في    مالحظاتمالحظاتوفيما يلي   وفيما يلي     واردة في     على التشريعات العربية المتعلقة بالملكية الصناعية وال ة  ٥٥  الجدول الجدول  على التشريعات العربية المتعلقة بالملكية الصناعية وال ة   مقارن  مقارن
أن        . .  الدولية المتمثلة، أساسا  في اتفاق تريبس       الدولية المتمثلة، أساسًا في اتفاق تريبس      بالمرجعيةبالمرجعية ذه التشريعات ب أن         ويمكن تصنيف ه ذه التشريعات ب زمن      بعضها   بعضها   ويمكن تصنيف ه زمن      تجاوزه ال  تجاوزه ال

ا، و      يغطييغطي ال    ال   ناقص المحتوى ناقص المحتوى ج إلى إعادة صياغة آاملة، وبعضها       ج إلى إعادة صياغة آاملة، وبعضها       يحتايحتاوو ا، و       الحقوق األساسية الواجب حمايته بعضها  بعضها   الحقوق األساسية الواجب حمايته
 .. حق من حقوق الملكية الفكرية حق من حقوق الملكية الفكرية إطار آل إطار آلفيفيعن التغطية الكاملة للعناصر الواجب حمايتها عن التغطية الكاملة للعناصر الواجب حمايتها قاصر قاصر 

 
 تشريعات تجاوزها الزمن تحتاج إلى إعادة صياغة آاملةتشريعات تجاوزها الزمن تحتاج إلى إعادة صياغة آاملة ))أأ((
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راع   المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي   ::الجمهورية العربية السورية  الجمهورية العربية السورية   ))١١((  راع    لبراءات االخت م      ،  ،  ١٩٤٦١٩٤٦   لبراءات االخت انون رق دل بالق م      المع انون رق دل بالق المع
 ؛؛١٩٨٠١٩٨٠أبريل عام أبريل عام // نيسان نيسان٣٣ بتاريخ  بتاريخ ٢٨٢٨

 
ودان ))٢٢((  ودانالس راع     ::الس راءات االخت انون ب راع   ق راءات االخت انون ب ة   ١٩٧١١٩٧١ق ات التجاري انون العالم ة   ، وق ات التجاري انون العالم انون ،،١٩٨١١٩٨١، وق انون  وق   وق

 ؛؛١٩٧٤١٩٧٤النماذج الصناعية النماذج الصناعية 
 

ة        ،  ،  ١٩٧٠١٩٧٠ االختراع والنماذج الصناعية       االختراع والنماذج الصناعية      ءاتءاتقانون برا قانون برا : : العراقالعراق ))٣٣((  ات التجاري انون العالمات والبيان ة        ق ات التجاري انون العالمات والبيان ق
 ؛؛١٩٥٧١٩٥٧

 
اذج الصناعية       قانونقانون: : الجماهيرية العربية الليبية  الجماهيرية العربية الليبية   ))٤٤((  اذج الصناعية        براءات االختراع والرسوم والنم انون  وو  ،،١٩٥٩١٩٥٩   براءات االختراع والرسوم والنم انون  ق ق

 ؛؛١٩٥٦١٩٥٦  العالمات التجاريةالعالمات التجارية
 

 ..١٩٢٤١٩٢٤   إنشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية إنشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعيةقرارقرار  ::لبنانلبنان ))٥٥(( 
 
 تشريعات ناقصة المحتوى ال تغطي الحقوق األساسية الواجب حمايتهاتشريعات ناقصة المحتوى ال تغطي الحقوق األساسية الواجب حمايتها ))بب((
 

ر المف    في مجاالت الدوائر المتكاملة   في مجاالت الدوائر المتكاملة   فراغ تشريعي   فراغ تشريعي   : : اإلمارات العربية المتحدة  اإلمارات العربية المتحدة   ))١١((  ر المف  والمعلومات غي صح  صح  والمعلومات غي
 عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛

 
رين ))٢٢((  رينالبح االت      ::البح ي مج ريعي ف راغ تش االت    ف ي مج ريعي ف راغ تش اذجف اذجالنم ناعية النم وم الص ناعية  والرس وم الص دوائر ال   والرس دوائر الوال ةمتمتوال ةكامل    كامل

 واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛
 

ات ات المعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشر      المعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشر      فراغ تشريعي في مجاالت     فراغ تشريعي في مجاالت       ::الجزائرالجزائر ))٣٣(( 
 الجغرافية؛الجغرافية؛

 
ر مجاالت          : : الجماهيرية العربية الليبية  الجماهيرية العربية الليبية   ))٤٤((  ر مجاالت          فراغ تشريعي في غي ة   فراغ تشريعي في غي دوائر المتكامل ة   وال دوائر المتكامل ر      وال ر    والمعلومات غي والمعلومات غي

 المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛
 

ورية ))٥٥((  ة الس ة العربي وريةالجمهوري ة الس ة العربي اذج الصناعية   ::الجمهوري وم والنم االت الرس ي مج ريعي ف راغ تش اذج الصناعية ف وم والنم االت الرس ي مج ريعي ف راغ تش دوائر ف دوائر  وال  وال
 والمعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛والمعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية؛  ةةالمتكاملالمتكامل

 
ا واألصناف         الدوائر المتكاملة الدوائر المتكاملة فراغ تشريعي في مجاالت     فراغ تشريعي في مجاالت       ::السودانالسودان ))٦٦((  ا واألصناف       والمعلومات غير المفصح عنه والمعلومات غير المفصح عنه

 النباتية والمؤشرات الجغرافية؛النباتية والمؤشرات الجغرافية؛
 

ة     مجاالت  مجاالت فراغ تشريعي في  فراغ تشريعي في    ::العراقالعراق ))٧٧((  ة  الدوائر المتكامل ا واألصناف      والمعلومات غي   والمعلومات غي     الدوائر المتكامل ا واألصناف      ر المفصح عنه ر المفصح عنه
 النباتية والمؤشرات الجغرافية؛النباتية والمؤشرات الجغرافية؛

 
ة والمؤشرات   فراغ تشريعي في مجاالت    فراغ تشريعي في مجاالت    : : الكويتالكويت ))٨٨((  ة والمؤشرات   المعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتي المعلومات غير المفصح عنها واألصناف النباتي

 الجغرافية؛الجغرافية؛
 

ان ))٩٩((  انلبن االت   : : لبن ي مج ريعي ف راغ تش االت   ف ي مج ريعي ف راغ تش ة ف دوائر المتكامل ة ال دوائر المتكامل ا     ال ح عنه ر المفص ات غي ا   والمعلوم ح عنه ر المفص ات غي  والمعلوم
 مؤشرات الجغرافية؛مؤشرات الجغرافية؛واألصناف النباتية والواألصناف النباتية وال

عودية  ))١٠١٠((  ة الس ة العربي عودية المملك ة الس ة العربي ا : : المملك ر مج ي غي ريعي ف راغ تش ا ف ر مج ي غي ريعي ف راغ تش ا    ليليف ح عنه ر المفص ات غي ا  المعلوم ح عنه ر المفص ات غي المعلوم
 والمؤشرات الجغرافية؛والمؤشرات الجغرافية؛
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يمن ))١١١١((  يمنال ي  : : ال ريعي ف راغ تش ي  ف ريعي ف راغ تش االت ف االت مج ة مج دوائر المتكامل ة ال دوائر المتكامل ا     ال ح عنه ر المفص ات غي ا   والمعلوم ح عنه ر المفص ات غي  والمعلوم

 ..واألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافيةواألصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية
 
  تغطي معظم العناصر األساسية الواجب حمايتها تغطي معظم العناصر األساسية الواجب حمايتهاقاصرة القاصرة التشريعات تشريعات  ))جج((
 

 :: في هذه التشريعات في هذه التشريعاتتعديلهاتعديلها التي يجب  التي يجب أبرز الموادأبرز المواد  ٦٦يتضمن الجدول يتضمن الجدول  
 

 اإلمارات العربية المتحدةالمواد التي يجب تعديلها في   -)أ( ٦الجدول 
 

  في شأن تنظيم حماية الملكية الصناعية١٩٩٢ لسنة ٤٤قانون اتحادي رقم 
 المادةالمادة التعديلمبرر 

 ٤٤ عدم تبني معيار الجودة المطلقة في آل زمان ومكان، صراحةعدم تبني معيار الجودة المطلقة في آل زمان ومكان، صراحة
ات الصيدلية                  ة أو المرآب ات الصيدلية                 استبعاد هذه المادة لحماية االختراعات الكيميائية المتعلقة باألغذية أو العقاقير الطبي ة أو المرآب وقصر  وقصر    استبعاد هذه المادة لحماية االختراعات الكيميائية المتعلقة باألغذية أو العقاقير الطبي

  الصنع فحسب الصنع فحسبطريقةطريقةالحماية على الحماية على 
٦٦ 

دواء عشر           جعل مدة حماية براءة االختراع خمس عشرة سن       جعل مدة حماية براءة االختراع خمس عشرة سن        دواء عشر           ة فقط، وجعل مدة حماية طريقة صنع الغذاء وال سنوات  سنوات    ة فقط، وجعل مدة حماية طريقة صنع الغذاء وال
 فقطفقط

١٤١٤   

 ٢٣٢٣ وفعالةوفعالة منشأة قائمة جبرية  منشأة قائمة جبرية على يدعلى يد  البلدالبلداشتراطها لالعتداء باستغالل االختراع التصنيع داخل اشتراطها لالعتداء باستغالل االختراع التصنيع داخل 
  في شأن العالمات التجارية١٩٩٢ لسنة ٣٧قانون اتحادي رقم 

 المادةالمادة مبرر التعديل
 ٢٢ وهو ما يحول دون تسجيل العالمات غير التجارية في مجال الصناعة والخدمةوهو ما يحول دون تسجيل العالمات غير التجارية في مجال الصناعة والخدمةاشتراط تجارية العالمة اشتراط تجارية العالمة 

 ١٠١٠-٣٣ عدم تسجيل العالمة المملوآة لشخص طبيعي أو معنوي يكون التعامل معه محظورا عدم تسجيل العالمة المملوآة لشخص طبيعي أو معنوي يكون التعامل معه محظورًا
ة دون تسجيل داخل                ا قائم ان أن حمايته ة دون تسجيل داخل               حظر تسجيل العالمة ذات الشهرة إال بناًء على طلب مالكها األصلي دون بي ا قائم ان أن حمايته حظر تسجيل العالمة ذات الشهرة إال بناء  على طلب مالكها األصلي دون بي

 ةةالدولالدول
٤٤ 

تحصين العالمة بمرور خمس سنوات على تسجيلها دون منازعة، رغم أن سوء النية يبرر الشطب مهما آانت المدة                  تحصين العالمة بمرور خمس سنوات على تسجيلها دون منازعة، رغم أن سوء النية يبرر الشطب مهما آانت المدة                  
 التي انقضت على التسجيلالتي انقضت على التسجيل

١٧١٧ 

 ٢٤٢٤ شطب عالمات لدولة عضو بمنظمة التجارة العالمية أو لمن صدر قرار بحظر التعامل معهشطب عالمات لدولة عضو بمنظمة التجارة العالمية أو لمن صدر قرار بحظر التعامل معه
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  البحرينها فيلالمواد التي يجب تعدي  -)ب (٦الجدول 
 

  في شأن العالمات التجارية١٩٩١ لسنة ١٠ بقانون رقم مرسوم
 المادةالمادة مبرر التعديل

 ١١  أو صانع أو مقدم خدمة أو صانع أو مقدم خدمةر ٍر تاج تاجبينبين  العالمةالعالمة قد تميز  قد تميز  لحماية العالمة، في حين لحماية العالمة، في حين""التجاريةالتجارية""   صفة صفةاشتراطاشتراط
اً  ورًا وفق م محظ ل معه ون التعام ويين يك ين أو معن خاص طبيعي ة ألش ت مملوآ ة إذا آان داء بالعالم دم االعت ا  ع ورا  وفق م محظ ل معه ون التعام ويين يك ين أو معن خاص طبيعي ة ألش ت مملوآ ة إذا آان داء بالعالم دم االعت   ع

 لقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والزراعةلقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والزراعة
٥٥ 

ي تستوجب         تحصين العالمة من دعوى الشطب بمرور خمس سنوات على تسجيلها دون اعتداء بحالة            تحصين العالمة من دعوى الشطب بمرور خمس سنوات على تسجيلها دون اعتداء بحالة             ة الت ي تستوجب          سوء الني ة الت  سوء الني
 الشطب بغض النظر عن مدة االستعمالالشطب بغض النظر عن مدة االستعمال

٨٨ 

 ١٩١٩ إجازة شطب العالمة حال صدور قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل مع أصحابهاإجازة شطب العالمة حال صدور قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل مع أصحابها
 - البحرينالبحرينفي في عدم توفير حماية متميزة للعالمات المشهورة غير المسجلة عدم توفير حماية متميزة للعالمات المشهورة غير المسجلة 
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-١٩-

  بتنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية١٩٤٦ سنة أآتوبر/ولاأل تشرين ٩ في ٤٧مرسوم رقم 
 الموادالمواد أعادة صياغة شاملةأعادة صياغة شاملة

 
 يلها في مصردالمواد التي يجب تع  -)د (٦الجدول 

 
 حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٨٢قانون رقم 

 المادةالمادة مبرر التعديل
 ١٨١٨ تنقل إلى قانون منظم لصناعة الدواء حيث يفرق بين الدواء المعد للتصدير وغير المعد للتصديرتنقل إلى قانون منظم لصناعة الدواء حيث يفرق بين الدواء المعد للتصدير وغير المعد للتصدير

 ٢٣٢٣ واالستثناءات المجردةواالستثناءات المجردة  جباريةجباريةإعادة صياغة حيث تخلط بين تراخيص قانونية وتراخيص إإعادة صياغة حيث تخلط بين تراخيص قانونية وتراخيص إ
 ١١-٢٤٢٤  ألن الترخيص اإلجباري يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية فحسب وليس أساسا  ألن الترخيص اإلجباري يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية فحسب وليس أساسًا""أساسا أساسًا""تلغى عبارة تلغى عبارة 

 ٦٣٦٣ يلغى وصف التجارية للعالمة إلتاحة المجال لتسجيل عالمات الصانع ومقدم الخدمة مع انتفاء التجاريةيلغى وصف التجارية للعالمة إلتاحة المجال لتسجيل عالمات الصانع ومقدم الخدمة مع انتفاء التجارية
 ٩٥٩٥  قيد على حق المانح في اإلنهاء أو رفض التجديد قيد على حق المانح في اإلنهاء أو رفض التجديد لما تمثله من لما تمثله من٩٥٩٥تلغى الفقرة تلغى الفقرة 

أ                            ة المنش ين دالل ط ب دم الخل ه لع ذة، مع التنب ة خاصة للخمور واألنب وفير حماي ل ت ا يكف واد بم ذه الم أ                           تعاد صياغة ه ة المنش ين دالل ط ب دم الخل ه لع ذة، مع التنب ة خاصة للخمور واألنب وفير حماي ل ت ا يكف واد بم ذه الم   تعاد صياغة ه
 وتسمية المنشأوتسمية المنشأ  وداللة المصدروداللة المصدر

١٠٦١٠٦-١٠٤١٠٤ 

ائ  م ثن ين الرس ًا ب ل دولي وم بمسمى التصميمات حيث يقاب تبدال مسمى الرس ائ اس م ثن ين الرس ا  ب ل دولي وم بمسمى التصميمات حيث يقاب تبدال مسمى الرس اد اس اد ي األبع م((ي األبع مالرس اد ) ) الرس ي األبع اد وثالث ي األبع وثالث
 ))النموذجالنموذج((

١١٩١١٩ 

 ١٢٩١٢٩ والنماذج الصناعية حيث الغرض جمالي بحتوالنماذج الصناعية حيث الغرض جمالي بحت) ) التصميماتالتصميمات((إلغاء التراخيص اإلجبارية في مجال الرسوم إلغاء التراخيص اإلجبارية في مجال الرسوم 
ة    لاللالإعادة صياغة؛ ألن النظام الحمائي الوارد في هذه المواد قاصر عن التطابق مع القانون النموذجي                إعادة صياغة؛ ألن النظام الحمائي الوارد في هذه المواد قاصر عن التطابق مع القانون النموذجي                 ة الدولي ة    تفاقي ة الدولي تفاقي

  األصناف النباتية الجديدة األصناف النباتية الجديدةلحمايةلحماية
٢٠٢٢٠٢-١٨٩١٨٩ 
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  المملكة العربية السعودية  المواد التي يجب تعديلها في-)• (٦الجدول 
 

  ١٤٢٣/٢٠٠٢نظام العالمات التجارية لسنة 
 المادةالمادة رر التعديلمب

 ١١ من التعريف لعدم حرمان عالمات الصناعة والخدمة من الحمايةمن التعريف لعدم حرمان عالمات الصناعة والخدمة من الحماية" " التجاريةالتجارية""يتعين حذف وصف يتعين حذف وصف 
ـ   تبدل ب ادة صياغة، فيس ى إع ادة إل ذه الم اج ه ـ  تحت تبدل ب ادة صياغة، فيس ى إع ادة إل ذه الم اج ه دها""تحت تم تجدي م ي ا ل دهام تم تجدي م ي ا ل ة ""، و، و""م دد مماثل دة أو م دها لم وز تجدي ة يج دد مماثل دة أو م دها لم وز تجدي ، ، ""يج

 يوحي بمعنى مخالفيوحي بمعنى مخالف" " ما لم يتم تجديدهاما لم يتم تجديدها""ألن القول بأن مدة الحماية تستمر ألن القول بأن مدة الحماية تستمر 
٢٢٢٢ 

داول              ة، ألن الت حاب العالم ع أص ل م ر التعام رار بحظ دور ق دى ص طب ل ك بالش وز التمس ث ال يج ذف حي داول             تح ة، ألن الت حاب العالم ع أص ل م ر التعام رار بحظ دور ق دى ص طب ل ك بالش وز التمس ث ال يج ذف حي تح
 ال عالقة له بمنح العالمة أو استمرار تسجيلهاال عالقة له بمنح العالمة أو استمرار تسجيلها

 بب/ / ٢٦٢٦
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 التراخيص   التراخيص  فيفي مبحثا  خاصا  بمراقبة الممارسات غير التنافسية         مبحثًا خاصًا بمراقبة الممارسات غير التنافسية         من اتفاق تريبس    من اتفاق تريبس    ج  ج ١١ الملحق    الملحق   فيفيورد  ورد  قد  قد  وو 
 .. عرض موجز له عرض موجز لهيلييلي عدة قواعد أساسية فيما  عدة قواعد أساسية فيما يتضمنيتضمن  ،،العقديةالعقدية

 
رد    العكسيالعكسياألثر  األثر  : : القاعدة األولى القاعدة األولى  ))أأ((  رد     لبعض الممارسات أو البنود التي ت راخيص استغالل حق   في في  لبعض الممارسات أو البنود التي ت راخيص استغالل حق    ت وق وق  ت

 ؛؛ تعوق نقل وانتشار التكنولوجيا تعوق نقل وانتشار التكنولوجياآثارآثار من  من على ذلكعلى ذلكالملكية الفكرية على التجارة وما قد يترتب الملكية الفكرية على التجارة وما قد يترتب 



 

 

-٢٠-

ود       فيفي أن يحددوا     أن يحددوا    فيفيعدم استبعاد حق األعضاء     عدم استبعاد حق األعضاء     : : القاعدة الثانية القاعدة الثانية  ))بب((  ود        قوانينهم الوطنية الممارسات أو البن  قوانينهم الوطنية الممارسات أو البن
ة  فيفي   بمثابة تعسف بمثابة تعسفتكونتكون حاالت خاصة أن    حاالت خاصة أن   فيفي بعض التراخيص ومن شأنها       بعض التراخيص ومن شأنها      فيفيالتي ترد   التي ترد    ة الفكري ة   حقوق الملكي ة الفكري   ، إذ، إذ حقوق الملكي

 ؛؛ السوق المعنية السوق المعنيةفيفي على المنافسة  على المنافسة عكسيعكسيله أثر له أثر 
 

ة ))جج((  دة الثالث ةالقاع دة الثالث ع   ::القاع ا يمن ود م دم وج ع ع ا يمن ود م دم وج ن أن أيأيع و م ن أن  عض و م ذ عض ذيتخ ع يتخ قة م بة متس دابير مناس ع  ت قة م بة متس دابير مناس ائر ت ائرس    س
 ؛؛))٨٨((أحكام هذا االتفاق بهدف منع أو مراقبة هذه الممارسات مثل بنود الرد القسريأحكام هذا االتفاق بهدف منع أو مراقبة هذه الممارسات مثل بنود الرد القسري

 
ة لحل        البلدان المعنية باعتباره  البلدان المعنية باعتباره  بين  بين    اعتماد مبدأ التشاور  اعتماد مبدأ التشاور  : : القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة  ))دد((  ة لحل      وسيلة أولي زاع    أيأيوسيلة أولي زاع     ن ناشئ  ناشئ   ن

ة خاص         أو اعتداء أو اعتداء   ،،ممارسات انتهاك لقوانين ولوائح بلد عضو     ممارسات انتهاك لقوانين ولوائح بلد عضو     من  من   ة الفكري وق الملكي ة خاص          على حق من حق ة الفكري وق الملكي ا   على حق من حق ا  برعاي د  برعاي د  بل بل
يح      وقد أآد على التزام البلد العضو بأن يولي هذا ا وقد أآد على التزام البلد العضو بأن يولي هذا ا،،عضو آخر أو متخذ لمحل إقامته فيه   عضو آخر أو متخذ لمحل إقامته فيه    رًا ويت ًا آبي يح     لتشاور اهتمام را  ويت ا  آبي لتشاور اهتمام

 ؛؛له فرصة مناسبةله فرصة مناسبة
 

ة  ))•((  دة الخامس ة القاع دة الخامس رية: : القاع ريةالس ه          الس ع علي ا يطل اح عم دم اإلفص ي بع د المعن زام البل رية الت د بالس ه        ويقص ع علي ا يطل اح عم دم اإلفص ي بع د المعن زام البل رية الت د بالس  ويقص
 .. ذلك ما يلتزم البلد اآلخر بإتاحته من معلومات متاحة للجمهور ذلك ما يلتزم البلد اآلخر بإتاحته من معلومات متاحة للجمهورفيفيمن معلومات خاصة بالنزاع بما من معلومات خاصة بالنزاع بما 

 
ة  مبدأيمبدأيماح أو فترات انتقالية فيما يتعلق بتطبيق    ماح أو فترات انتقالية فيما يتعلق بتطبيق    ويالحظ عدم وجود أية فترات س     ويالحظ عدم وجود أية فترات س       ة   المعاملة الوطنية والدول  المعاملة الوطنية والدول

ا         الدولالدول، فضال  عن االلتزام الصارم لكل      ، فضًال عن االلتزام الصارم لكل      ))٩٩((رعايةرعايةاألولى بال األولى بال  ذ فيه ا هو ناف ة أو م وانين وطني ديها من ق ا          بتطبيق ما ل ذ فيه ا هو ناف ة أو م وانين وطني ديها من ق  بتطبيق ما ل
 ..من اتفاقيات دوليةمن اتفاقيات دولية

 
 اتفاق تريبس ونقل التكنولوجيا  -٤

 
وفير حوافز       تريبس  تريبس من اتفاق من اتفاق   ٢٢//٦٦٦٦تنص المادة   تنص المادة     وفير حوافز       على ت ل    بهدف  بهدف  والمؤسسات  والمؤسسات    للمنشآت للمنشآت  على ت ى نق ل    تشجيعها عل ى نق تشجيعها عل

واً  قل البلدان قل البلدان أأ  التكنولوجيا إلى التكنولوجيا إلى  وا    نم ة                     . .  نم ذل عناي زام بب ذا االلت دول عن تكييف ه ي الع ة إل ة                      وتسعي المجموعة األفريقي ذل عناي زام بب ذا االلت دول عن تكييف ه ي الع ة إل  وتسعي المجموعة األفريقي
دة               لحة أو فائ ه مص د ذات ي ح كل ف ه ال يش ن أن ًال ع ًا، فض ذه عين رض تنفي ى ف درة عل دم الق دة              لع لحة أو فائ ه مص د ذات ي ح كل ف ه ال يش ن أن ال  ع ا ، فض ذه عين رض تنفي ى ف درة عل دم الق دانلع دانللبل    للبل

 ..))١٠١٠(( نموا ، وهذا ما يبرر آون العديد من الدول النامية لم تنفذ هذا االلتزام نموًا، وهذا ما يبرر آون العديد من الدول النامية لم تنفذ هذا االلتزاموأقل البلدانوأقل البلدانالنامية النامية 
 

تثناء مصر               تثناء مصر             ولم تصدر أي دولة عربية قوانين مستقلة لنقل التكنولوجيا، باس ًا تفصيلية   التي التي ولم تصدر أي دولة عربية قوانين مستقلة لنقل التكنولوجيا، باس ا  تفصيلية    أوردت أحكام  أوردت أحكام
 ..مالمح هذا القانونمالمح هذا القانون  وفيما يلي أهموفيما يلي أهم.  .  ))٨٧٨٧  ::٧٢٧٢المواد المواد  ( (١٩٩٩١٩٩٩ لسنة لسنة١٧١٧  برقمبرقم الصادر  الصادر  قانون التجارة قانون التجارةفيفي الشأن  الشأن بهذابهذا

 
 تعريف عقد نقل التكنولوجياتعريف عقد نقل التكنولوجيا ))أأ((
 

و   و ه اه ه د بمقتض اق يتعه اه اتف د بمقتض اق يتعه ا((اتف ورد التكنولوجي ام ورد التكنولوجي ل) ) م أن ينق لب أن ينق اءب اء لق ى  لق ة إل ات فني ل معلوم ى  مقاب ة إل ات فني ل معلوم تورد (( مقاب تورد مس مس
ا االتكنولوجي تخدامها ) ) التكنولوجي تخدامها الس يالس يف ا أو لترآيب أو تشغيل آالت ف ة أو تطويره لعة معين اج س ة خاصة إلنت ة فني ا أو لترآيب أو تشغيل آالت  طريق ة أو تطويره لعة معين اج س ة خاصة إلنت ة فني أو أو  طريق

 ..أجهزة أو لتقديم خدماتأجهزة أو لتقديم خدمات

                                                      
 المرخص له باستغاللها     المرخص له باستغاللها    ويقصد به التزام المرخص له بأن يقدم إلى المرخص ما اكتسبه من خبرة أثناء استغالل التكنولوجيا               ويقصد به التزام المرخص له بأن يقدم إلى المرخص ما اكتسبه من خبرة أثناء استغالل التكنولوجيا                   ))٨٨((

 ..وأن يمنح المرخص رخصة غير قصرية بأي تحسينات أو أي تطبيقات جديدة لهاوأن يمنح المرخص رخصة غير قصرية بأي تحسينات أو أي تطبيقات جديدة لها

 نهاية السبعينات على يد بعض أعضاء مجموعة العمـل التحضـيرية للمـؤتمر               نهاية السبعينات على يد بعض أعضاء مجموعة العمـل التحضـيرية للمـؤتمر              فيفي مبدأ المعاملة بالمثل من انتقاد        مبدأ المعاملة بالمثل من انتقاد       تعرضتعرض    ))٩٩((
 .. جزءا  من صفقة واحدة جزءاً من صفقة واحدةاعتبارهاعتباره الصناعية على  الصناعية على البلدانالبلدان باريس، إزاء إصرار مجموعة  باريس، إزاء إصرار مجموعة اتفاقيةاتفاقية لتعديل  لتعديل الدبلوماسيالدبلوماسي

 ..أغسطسأغسطس// آب آب٦٦  تاريختاريخفي في ، ، WT/GC/W/302: : وثيقة منظمة التجارة العالميةوثيقة منظمة التجارة العالمية  ))١٠١٠((



 

 

-٢١-

ة                        يعتبر  يعتبر والوال  ع العالمات التجاري ا وال بي تئجار لسلع م أجير أو اس ة                        نقًال للتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو ت ع العالمات التجاري ا وال بي تئجار لسلع م أجير أو اس  نقال  للتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو ت
تعمالها رخيص باس ة أو الت ماء التجاري تعمالهاأو األس رخيص باس ة أو الت ماء التجاري كل إال إذا  إال إذا ،،أو األس كلش زءش ك ج زء ذل ك ج ا أو  ا ًا ذل ل تكنولوجي د نق ن عق ا أو   م ل تكنولوجي د نق ن عق   م

 ).).٧٣٧٣مادة مادة ((آان مرتبطا  به آان مرتبطًا به 
 
 شكل العقدشكل العقد ))بب((
 

ة جزاء                             ى تخلف الكتاب اد، ورتب عل ا شرط انعق ا واعتباره ل التكنولوجي د نق ة عق ة جزاء                           استلزم المشروع آتاب ى تخلف الكتاب اد، ورتب عل ا شرط انعق ا واعتباره ل التكنولوجي د نق ة عق استلزم المشروع آتاب
 ).).١١//٧٤٧٤مادة مادة ((البطالن البطالن 

 
   محل العقدمحل العقد ))جج((
 

ا                   ى مستورد التكنولوجي ل إل ة التي تنق ى عناصر المعرف د عل ا                 معلومات فنية أوجب المشروع اشتمال العق ى مستورد التكنولوجي ل إل ة التي تنق ى عناصر المعرف د عل معلومات فنية أوجب المشروع اشتمال العق
ح      ان مص ذا البي ر ه از ذآ ا، وأج ح     وتوابعه ان مص ذا البي ر ه از ذآ ا، وأج ية      وتوابعه وم الهندس ميمات والرس ات والتص دوى والتعليم ات الج ية      وبًا بدراس وم الهندس ميمات والرس ات والتص دوى والتعليم ات الج وبا  بدراس

رامج الحاسب  رائط والصور وب رامج الحاسب والخ رائط والصور وب يوالخ ياآلل ة  اآلل ائق الموضحة للمعرف ن الوث ا م ة   وغيره ائق الموضحة للمعرف ن الوث ا م ي وغيره يف د ف رف بالعق د  مالحق تع رف بالعق  مالحق تع
 ).).٢٢//٧٤٧٤مادة مادة ((وتعتبر جزءا  منه وتعتبر جزءًا منه 

 
 ))شروط سوداء اللونشروط سوداء اللون(( عقد نقل التكنولوجيا  عقد نقل التكنولوجيا فيفيشروط محظورة شروط محظورة  ))دد((
 

 ):):١١//٧٥٧٥(( عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه  عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه فيفي آل شرط يرد  آل شرط يرد المصريالمصرين التجارة ن التجارة أبطل مشروع قانوأبطل مشروع قانو 
 

 ؛؛تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه أو تصديرهتقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه أو تصديره ))١١(( 
 

ورد                  ))٢٢((  ورد                 شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من الم شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من الم
 ؛؛عينها دون غيرهعينها دون غيرهوحده أو من المنشآت التي يوحده أو من المنشآت التي ي

 
 .. بيعه على المورد أو األشخاص الذين يعينهم بيعه على المورد أو األشخاص الذين يعينهمفيفيبيع اإلنتاج أو التوآيل بيع اإلنتاج أو التوآيل  ))٣٣(( 

 
ة   ي صيغته النهائي انون ف ة وجاء الق ي صيغته النهائي انون ف لليجعلوجاء الق ى ليجع ًا عل ا جوازي ون، وجعل إبطاله ة الل ذه الشروط رمادي ى  آل ه ا  عل ا جوازي ون، وجعل إبطاله ة الل ذه الشروط رمادي  آل ه

 ..يرد فيما يلييرد فيما يليالتفصيل الذي التفصيل الذي 
 
 ))ط رمادية اللونط رمادية اللونشروشرو(( عقد نقل التكنولوجيا  عقد نقل التكنولوجيا فيفيشروط جائز حظرها شروط جائز حظرها  ))•((
 

رد            رد          أجاز المشرع إبطال آل شرط ي ة المستورد فى                     في في أجاز المشرع إبطال آل شرط ي د حري أنه تقيي ا يكون من ش ل التكنولوجي د نق ة المستورد فى                      عق د حري أنه تقيي ا يكون من ش ل التكنولوجي د نق  عق
رين                 د أحد أم ذا التقيي م يكن المقصود من ه ا ل ه م رين                استخدامها أو تطويرها أو تسويق اإلنتاج أو اإلعالن عن د أحد أم ذا التقيي م يكن المقصود من ه ا ل ه م ادة  ((استخدامها أو تطويرها أو تسويق اإلنتاج أو اإلعالن عن ادة  م م

ا))٢٢//٧٥٧٥ ا هم ة : :  هم ة حماي تهلكيحماي تهلكيمس تجمس تج المن اة المن اة؛ ومراع لحة  ؛ ومراع لحةالمص ا  المص ورد التكنولوجي روعة لم ا   مش ورد التكنولوجي روعة لم رع      .. مش د أورد المش رع  وق د أورد المش وق
 :: على النحو التالي على النحو التاليط الجائز حظرهاط الجائز حظرهاللشروللشروتطبيقات تطبيقات 

 
 ؛؛قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتهاقبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها ))١١(( 

ة أو ظروف    ))٢٢((  تالئم الظروف المحلي ا ل ى التكنولوجي ديالت عل ينات أو تع ال تحس ر إدخ ة أو ظروف   حظ تالئم الظروف المحلي ا ل ى التكنولوجي ديالت عل ينات أو تع ال تحس ر إدخ أة   حظ أة منش منش
 ؛؛المستوردالمستورد



 

 

-٢٢-

 ؛؛ العقد العقدموضوعموضوعحظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا  ))٣٣(( 

 ؛؛استعمال عالمات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا إنتاجهااستعمال عالمات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا إنتاجها ))٤٤(( 

 فيها؛فيها؛ اختيار العاملين الدائمين  اختيار العاملين الدائمين فيفي إدارة منشأة المستورد أو تدخله  إدارة منشأة المستورد أو تدخله فيفياشتراك المورد اشتراك المورد  ))٥٥(( 

 م اإلنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه أو تصديره؛م اإلنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه أو تصديره؛تقييد حجتقييد حج ))٦٦(( 

ورد    شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا             شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا              ))٧٧((  ورد     من الم  من الم
 ؛؛وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرهوحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيره

 ..مم المورد أو األشخاص الذين يعينه المورد أو األشخاص الذين يعينهفيفي بيع اإلنتاج أو التوآيل في بيعه  بيع اإلنتاج أو التوآيل في بيعه حصرحصر ))٨٨(( 
 
  عقد نقل التكنولوجيا عقد نقل التكنولوجيافيفي) ) المانحالمانح((التزامات المورد التزامات المورد  ))وو((
 

ا يل                فيفي) ) المتلقيالمتلقي((يلتزم المورد بأن يكشف للمستورد      يلتزم المورد بأن يكشف للمستورد        ه عم ا يل                 العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرام ه عم   يي العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرام
 ):):٧٦٧٦مادة مادة ((
 

ة أو الصحة        خصوصا خصوصًا و  و ،، استخدام التكنولوجيا   استخدام التكنولوجيا  منمناألخطار التي قد تنشأ     األخطار التي قد تنشأ      ))١١((  ة أو الصحة         ما يتعلق منها بالبيئ ة  العاالعا   ما يتعلق منها بالبيئ ة  م م
ن    ه م ا يعلم ى م تورد عل ع المس أن يطل ورد ب زم المشروع الم وال، وأل ن   أو سالمة األرواح أو األم ه م ا يعلم ى م تورد عل ع المس أن يطل ورد ب زم المشروع الم وال، وأل أو سالمة األرواح أو األم

 ؛؛وسائل التقاء هذه األخطاروسائل التقاء هذه األخطار
 

لة   ))٢٢((  وق المتص تخدام الحق وق اس د تع ي ق ات الت ن العقوب ا م ائية وغيره دعاوى القض لة  ال وق المتص تخدام الحق وق اس د تع ي ق ات الت ن العقوب ا م ائية وغيره دعاوى القض  ال
 ؛؛ال سيما ما يتعلق منها ببراءات االختراعال سيما ما يتعلق منها ببراءات االختراع، و، وبالتكنولوجيابالتكنولوجيا

 
 ..ام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجياام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجياأحكأحك ))٣٣(( 

 
 ::يلييلي المستورد بما  المستورد بما حيالحياليلتزم المورد يلتزم المورد  

 
ا يطلب                    تقديمتقديم ))١١((  ا، وم تيعاب التكنولوجي ة الس ة الالزم ائق الفني ا من الوث ا يطلب                     المعلومات والبيانات وغيره ا، وم تيعاب التكنولوجي ة الس ة الالزم ائق الفني ا من الوث    المعلومات والبيانات وغيره

دريب  المستورد من الخدمات الفنية الالزمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ا          المستورد من الخدمات الفنية الالزمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ا           دريب  لخبرة والت   لخبرة والت
 ؛؛))١١//٧٧٧٧  مادةمادة((

 
دة سريا              تقديمتقديم ))٢٢((  ا خالل م ى التكنولوجي دة سريا               التحسينات التي قد يدخلها عل ا خالل م ى التكنولوجي د ن  ن   التحسينات التي قد يدخلها عل د العق ه   إذا طلب  إذا طلب    العق ه من المستورد  المستورد    من

 ؛؛))٢٢//٧٧٧٧مادة مادة ((ذلك ذلك 
 

أضيفت هذه الجملة   أضيفت هذه الجملة   (( طوال مدة سريان العقد       طوال مدة سريان العقد      رر قطع الغيا   قطع الغيا  بتوريدبتوريدالتزام مرهون بطلب من المستورد      التزام مرهون بطلب من المستورد       ))٣٣(( 
ة لق ياغة النهائي د الص ة لقعن ياغة النهائي د الص ارةعن ارةانون التج اج  ))انون التج ا وتحت ي ينتجه اجالت ا وتحت ي ينتجه االت ا إليه زة  إليه زة  اآلالت أو األجه   اآلالت أو األجه

تعمل  ي تس تعمل الت ي تس يالت يف اف غيل التكنولوجي ا تش غيل التكنولوجي ك ،، تش ك  وذل ه وذل ول ب عر المعم هبالس ول ب عر المعم ي  بالس يف وقف وق الس ورد . .  الس ان الم ورد  وإذا آ ان الم   وإذا آ
 وآان مشروع قانون     وآان مشروع قانون    ،، الحصول عليها   الحصول عليها  بسبلبسبل منشأته، وجب أن يعلم المستورد        منشأته، وجب أن يعلم المستورد       فيفيال ينتج هذه القطع     ال ينتج هذه القطع     

زام  التجارة يتضمن نصا  مفاده أن    التجارة يتضمن نصًا مفاده أن     ذا االلت زام   ه ذا االلت م          ينقضي  ينقضي  ه ا ل د م اريخ العق م          بانقضاء عشر سنوات من ت ا ل د م اريخ العق  بانقضاء عشر سنوات من ت
 ؛؛))٧٨٧٨مادة مادة ((يثبت المستورد استمرار المورد في إنتاج قطع الغيار بعد انقضاء هذه المدة يثبت المستورد استمرار المورد في إنتاج قطع الغيار بعد انقضاء هذه المدة 

 
ه بموجب شرط                 الحفاظالحفاظ ))٤٤((  ا إلي ه بموجب شرط                  على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقله ا إلي د، ويسأل    في في  على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقله د، ويسأل     العق  العق

 ؛؛))٢٢//٨٣٨٣مادة مادة (( هذه السرية  هذه السرية من خرقمن خرقينشأ ينشأ   الذيالذيالمورد تعويض الضرر المورد تعويض الضرر 



 

 

-٢٣-

 ؛؛))١١//٨٥٨٥مادة مادة (( العقد  العقد فيفي مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة  مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة ضمانضمان ))٥٥(( 
 

ة    المتفق عليها المتفق عليها  إنتاج السلعة أو أداء الخدمات        إنتاج السلعة أو أداء الخدمات       ضمانضمان ))٦٦((  ة     بالمواصفات المبين د  في في  بالمواصفات المبين د   العق ادة  (( العق ادة  م ا  ) ) ٢٢//٨٥٨٥م ا  م م
ان ه    ،،لم يتفق آتابة على خالف ذلك     لم يتفق آتابة على خالف ذلك      ان ه     وقد آ انون         وقد آ زام مصاغًا بصورة عكسية في مشروع ق انون        ذا االلت زام مصاغا  بصورة عكسية في مشروع ق ذا االلت

ابي     في   في    حيث آان األصل هو عدم الضمان، واالستثناء هو الضمان              حيث آان األصل هو عدم الضمان، واالستثناء هو الضمان             ،،التجارةالتجارة اق آت ابي     حال وجود اتف اق آت حال وجود اتف
 ..صريحصريح

 
  عقد نقل التكنولوجيا عقد نقل التكنولوجيافيفي) ) المتلقيالمتلقي((التزامات المستورد التزامات المستورد  ))زز((
 

ة ال فيفييستخدم يستخدم أن  أن   ))١١((  ة ال  تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراي زم األمر       تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراي ا ل ة وأن يستعين آلم زم األمر      فني ا ل ة وأن يستعين آلم فني
ين            ين           بخبراء فنيين، على أن يكون اختيار هؤالء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيم  مصر   مصر  في في بخبراء فنيين، على أن يكون اختيار هؤالء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيم

 ؛؛))٧٩٧٩مادة مادة (( آلما آان ذلك متاحا   آلما آان ذلك متاحًا ،، الخارج الخارجفيفيأو أو 
 

ا، و             ))٢٢((  تيراد التكنولوجي ا، و            أن يطلع المورد على أحكام القانون المحلي بشأن اس تيراد التكنولوجي ا   خصوصا  خصوصاً أن يطلع المورد على أحكام القانون المحلي بشأن اس ق منه ا يتعل ا    م ق منه ا يتعل    م
ة              ،،بأنواع التكنولوجيا المحظور استيرادها   بأنواع التكنولوجيا المحظور استيرادها    ا أجنبي تعانة بتكنولوجي ا االس ة               واألنشطة التي يجوز فيه ا أجنبي تعانة بتكنولوجي ا االس   ،، واألنشطة التي يجوز فيه

ا     ترط توفره ي يش فات الت ا    والموص ترط توفره ي يش فات الت يوالموص يف ا ف ذه التكنولوجي ا  ه ذه التكنولوجي وز     ،، ه ي يج توردة الت واد المس بة الم وز      ونس ي يج توردة الت واد المس بة الم  ونس
 ؛؛))٨٠٨٠مادة مادة (( تشغيلها  تشغيلها فيفياستعمالها استعمالها 

 
 ؛؛))٨١٨١مادة مادة ((ا إال بموافقة موردها ا إال بموافقة موردها أال يتنازل للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليهأال يتنازل للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليه ))٣٣(( 

 
ا،    الموعدالموعد  فيفيأن يسدد مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها         أن يسدد مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها          ))٤٤((  ا،     والمكان المتفق عليهم سواء  سواء     والمكان المتفق عليهم

ان انأآ ًا أآ ًا إجمالي ل مبلغ ا   المقاب ا  إجمالي ل مبلغ ّدد المقاب د دُيس دة أي س ة واح دة أ دفع ة واح ددةمم دفع ات متع ى دفع ددة عل ات متع ى دفع غيل مم أ أ،، عل د تش ن عائ غيل  نصيبًا م د تش ن عائ  نصيبا  م
ا أ ا أالتكنولوجي لعةممالتكنولوجي ن الس ة م ة معين لعة آمي ن الس ة م ة معين ا  آمي تخدم التكنولوجي ي تس ا  الت تخدم التكنولوجي ي تس ي الت يف ا أف ا أ إنتاجه ادة مم إنتاجه ادة  م   م

 ؛؛))٨٢٨٢مادة مادة ((أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد 
 

ا،                            ))٥٥((  دخل عليه ى سرية التحسينات التي ت ا وعل ه من تكنولوجي ا يحصل علي ا،                           أن يحافظ على سرية م دخل عليه ى سرية التحسينات التي ت ا وعل ه من تكنولوجي ا يحصل علي أن يحافظ على سرية م
ك      إفشاء هذه السرية سواء     إفشاء هذه السرية سواء    منمن ينشأ    ينشأ   الذيالذيعن تعويض الضرر    عن تعويض الضرر    ويتحمل مسؤولية   ويتحمل مسؤولية    ك      وقع ذل ة   في في  وقع ذل ة    مرحل  مرحل

 ؛؛))١١//٨٣٨٣مادة مادة (( بعد ذلك  بعد ذلك ممالتفاوض على إبرام العقد أالتفاوض على إبرام العقد أ
 

اج         في   في   حق  حق  الال يكون للمستورد وحده      يكون للمستورد وحده     بأنبأن" " اختيارياختياري""التزام  التزام   ))٦٦((  ا واالتجار في اإلنت اج         استخدام التكنولوجي ا واالتجار في اإلنت   ،،استخدام التكنولوجي
دة ال             دة ال            ما دام هذا الحق محددًا بمنطقة جغرافية معينة وبم اق          تتجاوز تتجاوز ما دام هذا الحق محددا  بمنطقة جغرافية معينة وبم اريخ االتف اق           عشر سنوات من ت اريخ االتف   ،، عشر سنوات من ت

 ؛؛))٨٤٨٤مادة مادة (( أحد هذين الشرطين  أحد هذين الشرطين خ رقُخرقالتفاق على هذا االلتزام إذا التفاق على هذا االلتزام إذا ويبطل اويبطل ا
 

ادل   ))٧٧((  ادل  حق متب ا       في   في  الطرفين الطرفين  يجوز لكل من         يجوز لكل من        ::حق متب ل التكنولوجي د نق ا       عق ل التكنولوجي د نق د انقضاء خمس سنوات        ،، عق د انقضاء خمس سنوات      بع ى بع ى عل   عل
د  اريخ العق د ت اريخ العق ر    ،،ت ادة النظ اءه أو إع ب إنه ر     أن يطل ادة النظ اءه أو إع ب إنه ي أن يطل يف ا   ف ديلها بم روطه بتع ا    ش ديلها بم روطه بتع ع  ش تالءم م ع ي تالءم م روف ي روف  الظ  الظ

م يتفق                    السائدة،السائدة،االقتصادية العامة   االقتصادية العامة    ا ل م يتفق                  ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب آلما انقضت خمس سنوات م ا ل ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب آلما انقضت خمس سنوات م
 ..))٨٦٨٦مادة مادة ((على مدة أخرى على مدة أخرى 

 
ادة    ت الم د ألق ادة  وق ت الم د ألق ى   ٢٢//٨٥٨٥وق ت عل د، فنص ي العق ى طرف امن عل ر تض ادًال بغي ًا متب ى    التزام ت عل د، فنص ي العق ى طرف امن عل ر تض ادال  بغي ا  متب ؤولية : :  التزام ؤولية مس  مس

ن ا     ا أو ع تخدام التكنولوجي ن اس ن ضرر ناشئ ع وال م ا يلحق األشخاص واألم تورد عم ورد والمس ن ا    الم ا أو ع تخدام التكنولوجي ن اس ن ضرر ناشئ ع وال م ا يلحق األشخاص واألم تورد عم ورد والمس لعة الم لعة لس لس
 ).).٢٢//٨٥٨٥مادة مادة (( تطبيقها  تطبيقها منمنالناتجة الناتجة 



 

 

-٢٤-

 تسوية المنازعاتتسوية المنازعات ))حح((
 

اآم المصرية بالفصل        ::القضائيالقضائياالختصاص  االختصاص   ))١١((  اآم المصرية بالفصل      تختص المح أ    في في تختص المح أ     المنازعات التي تنش ل   من من  المنازعات التي تنش د نق ل    عق د نق  عق
ا االتكنولوجي ري      ،،التكنولوجي يم يج ق تحك ًا أو بطري ات ودي وية المنازع ى تس اق عل وز االتف ري       ويج يم يج ق تحك ا  أو بطري ات ودي وية المنازع ى تس اق عل وز االتف ي ويج يف ر ف ر  مص   مص

 ؛؛))١١//٨٧٨٧دة دة ماما ( (المصريالمصريوفقا  ألحكام القانون وفقًا ألحكام القانون 
 

ع   المصري المصري  موضوع النزاع بموجب أحكام القانون        موضوع النزاع بموجب أحكام القانون       فيفييكون الفصل   يكون الفصل     ::القانون الواجب التطبيق  القانون الواجب التطبيق   ))٢٢((  ع   ، ويق ، ويق
 ..))٢٢//٨٧٨٧مادة مادة ((باطال  آل اتفاق على خالف ذلك باطًال آل اتفاق على خالف ذلك 

 
ائي           ائي         ويؤخذ على هذا التنظيم الطابع الحم د ويؤخذ على هذا التنظيم الطابع الحم د للبل ا،            للبل ل التكنولوجي ة ناق امي في مواجه ا،             الن ل التكنولوجي ة ناق امي في مواجه ذا  الن ذا وه ى       وه ؤدي إل ا ي ى        م ؤدي إل ا ي  م
ذا   ،، هذه العقود هذه العقودلى طابع التعاقد فيلى طابع التعاقد فيإإ جمة نظرا    جمة نظرًا  مشاآلمشاآل ذا وه التوازن         وه ة عدم اإلخالل ب ى أهمي د عل ا يستوجب التأآي التوازن          م ة عدم اإلخالل ب ى أهمي د عل ا يستوجب التأآي  م

دان                        ذه البل ريبس يسعف ه اق ت ة، ولعل اتف دان النامي ا عن البل اقلو التكنولوجي ى ال ينصرف ن أمول حت دان                       العقدي الم ذه البل ريبس يسعف ه اق ت ة، ولعل اتف دان النامي ا عن البل اقلو التكنولوجي ى ال ينصرف ن أمول حت العقدي الم
 .. األثر السلبي لنقل التكنولوجيا األثر السلبي لنقل التكنولوجيا في اتخاذ ما تراه من تدابير لمواجهة في اتخاذ ما تراه من تدابير لمواجهةالبلدانالبلدانحيث أشار ألول مرة إلى حق هذه حيث أشار ألول مرة إلى حق هذه 

 
 .. على سبيل المثال على سبيل المثالقضية عملية طرحت على القضاء المصريقضية عملية طرحت على القضاء المصريفي اإلطار في اإلطار   وت عرضوُتعرض 

 
 (FYZER EGYPT) قضية فايزر مصر

 
ة    طرح على القضاء المصري نزاع بين       طرح على القضاء المصري نزاع بين         ايزر األمريكي ة    شرآة ف ايزر األمريكي اج          شرآة ف ى بوقف إنت اج           وشرآة مصرية في شأن تمسك األول ى بوقف إنت  وشرآة مصرية في شأن تمسك األول
وع تحت         ،، ووقف بيع ما تنتجه الشرآة من هذا النوع         ووقف بيع ما تنتجه الشرآة من هذا النوع        ،،آة المدعى عليها  آة المدعى عليها  لدى مصانع الشر  لدى مصانع الشر  " " آتورآتور " "الدواءالدواء ذا الن وع تحت          ووقف تصدير ه ذا الن  ووقف تصدير ه

ة   تسددتسددإلزام الشرآة المدعى عليها أن      إلزام الشرآة المدعى عليها أن      وو  ،، تقوم بها الشرآة المدعى عليها      تقوم بها الشرآة المدعى عليها     ، وهي عمليات  ، وهي عمليات   الخارج  الخارج إلىإلىأي اسم   أي اسم    ة    إلى الشرآة المدعي  إلى الشرآة المدعي
ة       ة واألدبي ة      ستة ماليين جنيه على سبيل التعويض عن األضرار المادي ة واألدبي ة عن    ستة ماليين جنيه على سبيل التعويض عن األضرار المادي ة عن  الناجم ا  الناجم ا   إنتاجه تج الخاص     وو إنتاجه ا وتسويقها المن تج الخاص     مبيعه ا وتسويقها المن مبيعه

اريخ     ٤٤ وقد صدر حكم محكمة الزقازيق االبتدائية دائرة          وقد صدر حكم محكمة الزقازيق االبتدائية دائرة         . . بالشرآة المدعية بالشرآة المدعية  اريخ      مدني آلي بت ل  // نيسان  نيسان ٣٠٣٠ مدني آلي بت ل  أبري  في القضية    في القضية   ٢٠٠٥٢٠٠٥أبري
م أن عمالً     .  .   مدني آلي   مدني آلي  ٢٠٠٢٢٠٠٢//١٨٥٥١٨٥٥رقم  رقم   م أن عمال      ومفاد الحك م     ومفاد الحك انون رق م      بالق انون رق راء  ٤١٤١//١٣٢١٣٢ بالق راء   الخاص بب راع  اتات الخاص بب راع   االخت ذ  االخت ذ الناف انون    ح حالناف ى آ انون   ت ى آ ت
ة         موضوع  موضوع   يحسم    يحسم   والذي ال والذي ال   ،،٢٠٠٤٢٠٠٤  ديسمبرديسمبر//ولولاألاأل ة         إصدار براءة اختراع لحماية المنتجات الكيمائية الصيدلية، المتعلقة باألغذي   ،،إصدار براءة اختراع لحماية المنتجات الكيمائية الصيدلية، المتعلقة باألغذي

الي ال  الي ال وبالت ة توتووبالت زة احتكاري د أي مي ة ج زة احتكاري د أي مي ات   ،،ج ك المنتج نح تل ات تم ك المنتج نح تل ًا حقو حقوتم ا ق تثنائيةق تثنائية اس ا  اس رد آونه ا  لمج رد آونه ا   لمج امنتج ة آيميا آيمياتتمنتج ةئي يدئي يد ص ى ليةلية ص ى  عل  عل
راءة  منمنميزة االحتكارية تنشأ ميزة االحتكارية تنشأ  أي أن ال    أي أن ال   ،،األراضي المصرية األراضي المصرية  ك الب راءة   صدور براءة االختراع وتستمر طوال نفاذ تل ك الب راءة   . .  صدور براءة االختراع وتستمر طوال نفاذ تل ذه الب راءة    وه ذه الب  وه

ة      الذيالذيتقرير الخبراء   تقرير الخبراء   في  في    وردوردهذا باإلضافة إلى ما     هذا باإلضافة إلى ما       . . أي الميزة غير متوفرة في األوراق لدى الشرآة المدعية        أي الميزة غير متوفرة في األوراق لدى الشرآة المدعية         ه المحكم ة       تأخذ ب ه المحكم  تأخذ ب
ليمة وصحيحة              ة س ا أسس فني ليمة وصحيحة             محموًال على أسباب ليس له ة س ا أسس فني ذ  ،،محموال  على أسباب ليس له ذ   وال ع                 وال ة ال تتمت ا أن الشرآة المدعي ى نتيجة مؤداه ع                ي انتهي إل ة ال تتمت ا أن الشرآة المدعي ى نتيجة مؤداه في  في  ي انتهي إل

ة     على  على   بميزة احتكارية     بميزة احتكارية    ،،٢٠٠٤٢٠٠٤الوقت الحاضر حتى نهاية عام      الوقت الحاضر حتى نهاية عام       ادة الفعال ة     الم ادة الفعال تاتين   ""الم ور فاس تاتين   أت ور فاس راع        توتو وال    وال   ،،""أت راءة اخت راع        جد أصًال ب راءة اخت جد أصال  ب
 ال تصنع في مصر وال       ال تصنع في مصر وال      ن هذه المادة الفعالة   ن هذه المادة الفعالة   إإ آما    آما   ،،مصرية صحيحة صادرة وآافية على األراضي المصرية لحماية ذلك المنتج         مصرية صحيحة صادرة وآافية على األراضي المصرية لحماية ذلك المنتج         

ادة   تستورد تستورد  بل الظاهر من األوراق أن الشرآة المدعى عليها        بل الظاهر من األوراق أن الشرآة المدعى عليها       بتصنيعها،بتصنيعها،يوجد من يقوم    يوجد من يقوم     ادة الم ة   الم ة الكيميائي ة  الكيميائي ة   الفعال ور "" الفعال ور أت تاتين أت تاتين  فاس " "  فاس
ى تسلم               إليها،  إليها، يير التي تحتاج  يير التي تحتاج  بالمعابالمعامن الخارج   من الخارج    ى تسلم               بما يمكنها من صنع الشكل الصيدلي حت ذا       . .  للجمهور   للجمهور  هه بما يمكنها من صنع الشكل الصيدلي حت ذا     ومصدر ه تيراد  ومصدر ه تيراد  االس االس
ى  ا ًا ومن ثم تكون تلك المادة الفعالة سلعة متاحة ومعروضة في األسواق أي أن إنتاج هذه السلعة لم يعد قاصر       ومن ثم تكون تلك المادة الفعالة سلعة متاحة ومعروضة في األسواق أي أن إنتاج هذه السلعة لم يعد قاصر      ،،شرآة هندية شرآة هندية  ى   عل  عل

ة ةالشرآة المدعي ة  . . الشرآة المدعي ة الفكري وق الملكي ة حق انون المصري لحماي ريبس للق اق ت و اتف تيراد ه ذا االس ي مشروعية ه ند ف ة   والس ة الفكري وق الملكي ة حق انون المصري لحماي ريبس للق اق ت و اتف تيراد ه ذا االس ي مشروعية ه ند ف   ،، والس
ائي            اتاتمعلوممعلومباإلضافة إلى أن الشرآة المدعية قد نشرت        باإلضافة إلى أن الشرآة المدعية قد نشرت         ائي             على شبكة اإلنترنت الدولية إلحاطة الهيئة الطبية علمًا بالمنتج الكيمي  على شبكة اإلنترنت الدولية إلحاطة الهيئة الطبية علما  بالمنتج الكيمي

تاتين   ""الجديد  الجديد   ور فاس تاتين   أت ور فاس ة                            ،،""أت ك العالق الي ال يمكن بسبب تل ة الطب والصيادلة، وبالت ائعة لمهن ة وش ذلك معلومات معلن ة                             وهي ب ك العالق الي ال يمكن بسبب تل ة الطب والصيادلة، وبالت ائعة لمهن ة وش ذلك معلومات معلن  وهي ب
ا ر مفصح عنه ا سرية أي غي ااعتباره ر مفصح عنه ا سرية أي غي ا ،،اعتباره وافر فيه ا  إذ ال تت وافر فيه ي أوجبهشروطشروط إذ ال تت ي أوجبه السرية الت ريبس  السرية الت اق ت ريبس ا اتف اق ت ادة ((ا اتف ادة الم انون وو  ))٢٢//٣٩٣٩الم انون الق الق

ه   ،، ال يترتب عليها أي مزايا احتكارية أو استئثارية        ال يترتب عليها أي مزايا احتكارية أو استئثارية       ،،ونظرا  لكونها معلنة وشائعة   ونظرًا لكونها معلنة وشائعة       ..))٥٥٥٥المادة  المادة  ((المصري  المصري   ه    األمر الذي يتضح من  األمر الذي يتضح من
 .."" أن الشرآة المدعية قد أقيمت دعواها على غير سند من الواقع والقانون متعينا  رفضها أن الشرآة المدعية قد أقيمت دعواها على غير سند من الواقع والقانون متعينًا رفضهاللمحكمةللمحكمة

 
أ الحكم  الحكم   إعمال    إعمال   تصورتصوريمكن  يمكن   حيث ال     حيث ال    ،،الحكم نتيجة للفهم الصحيح التفاق تريبس     الحكم نتيجة للفهم الصحيح التفاق تريبس     وقد جاء هذا    وقد جاء هذا      أ بش تئثارية     بش ات االس تئثارية     ن البيان ات االس ن البيان
 .. إهدار لنصوص اتفاق تريبس في صيغته الحالية إهدار لنصوص اتفاق تريبس في صيغته الحاليةمن غيرمن غير

 الوضع الخاص بالتنوع البيولوجي  -٥
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ذآر أن ا  دير بال ذآر أن االج دير بال وجيالج وع البيول ة التن وجيتفاقي وع البيول ة التن د أوردتتفاقي د أوردت ق ى أ ق ارتين إل ا إش ي ديباجته ى أ ف ارتين إل ا إش ي ديباجته ارف  ف ة المع ارف همي ة المع همي
ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن          ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن          مراعاة  مراعاة  ال سيما   ال سيما   ، و ، و التكنولوجية في مجال التنوع البيولوجي    التكنولوجية في مجال التنوع البيولوجي    

ة    وارد البيولوجي ى الم ديد عل دي الش اد التقلي ن االعتم ة م ة للمعيش ًا تقليدي دون أنماط ة   يجس وارد البيولوجي ى الم ديد عل دي الش اد التقلي ن االعتم ة م ة للمعيش ا  تقليدي دون أنماط ان .  .  يجس ان هات  هات
 ::اإلشارتان همااإلشارتان هما

 
وجي، والحاجة            االفتقار بوجه عام إلي المعلومات و     االفتقار بوجه عام إلي المعلومات و      ))أأ((  التنوع البيول ق ب ا يتعل وجي، والحاجة            المعارف فيم التنوع البيول ق ب ا يتعل ى    الملحة الملحة المعارف فيم ى  إل إل

ة          ة         تطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغي ذي يجري         تطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغي م األساسي ال وين الفه ذي يجري         تك م األساسي ال وين الفه دابير        تك ى أساسه وضع الت دابير         عل ى أساسه وضع الت    عل
 المناسبة وتنفيذها؛المناسبة وتنفيذها؛

 
ا ذات الصل                   ))بب((  ى التكنولوجي دة والحصول عل ة إضافية وجدي ا ذات الصل                  الحاجة إلي توفير موارد مالي ى التكنولوجي دة والحصول عل ة إضافية وجدي ة للتصدي   ة للتصدي   الحاجة إلي توفير موارد مالي

دان  أقل أقل لخسارة التنوع البيولوجي، مع التأآيد على ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية و     لخسارة التنوع البيولوجي، مع التأآيد على ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية و      دان  البل البل
 ..نموا  والبلدان المتمثلة في جزر صغيرة في هذا الصددنموًا والبلدان المتمثلة في جزر صغيرة في هذا الصدد

 
ل     و قاب ى نح ره عل تخدام عناص وجي واس وع البيول يانة التن ي ص ل ف ة الح ذه االتفاقي دت ه د وج ل   وق و قاب ى نح ره عل تخدام عناص وجي واس وع البيول يانة التن ي ص ل ف ة الح ذه االتفاقي دت ه د وج وق
ل             منمن والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة        والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة       ،،ارارلالستمرلالستمر ق التموي ات وعن طري وارد والتكنولوجي ل              استخدام الم ق التموي ات وعن طري وارد والتكنولوجي  استخدام الم

ادة ((المناسب المناسب  ادة م ن     ). ). ١١م ا م ومي أو غيره واني أو جرث اتي أو حي ن أصل نب واد م ة م ة أي الموارد الجيني ن   ويقصد ب ا م ومي أو غيره واني أو جرث اتي أو حي ن أصل نب واد م ة م ة أي الموارد الجيني ويقصد ب
ا اية هذه المواد في      اية هذه المواد في       وتحرص االتفاقية على حم     وتحرص االتفاقية على حم    . .  تحتوي على وحدات عاملة للوراثة      تحتوي على وحدات عاملة للوراثة      التي  التي األصولاألصول ا موئله  ويقصد    ويقصد   . . موئله

ائن العضوي أو المجموعة                 ائن العضوي أو المجموعة                بالموئل المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الك ى نحو   بالموئل المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الك ى نحو   عل ادة   (( طبيعي     طبيعي    عل ادة   م د   . . ))٢٢م د    وتؤآ  وتؤآ
ل أو                         ة والموائ نظم األيكولوجي دد ال ة ته واع غريب ة أو استئصال أن ع استحداث أو مراقب ل أو                        االتفاقية على ضرورة من ة والموائ نظم األيكولوجي دد ال ة ته واع غريب ة أو استئصال أن ع استحداث أو مراقب االتفاقية على ضرورة من

واع واعاألن واع  . . األن ي األن واعوتعن ي األن ا وتعن ة م ا  الغريب ة م ري الغريب رييج ة يج ة ناجم ة معدل ات حي ن آائن ه م ة  إطالق ة ناجم ة معدل ات حي ن آائن ه م   إطالق
وجي    ،،قد يكون لها تأثير معاآس من الناحية البيئية       قد يكون لها تأثير معاآس من الناحية البيئية       وو  ،،عن التكنولوجيا اإلحيائية  عن التكنولوجيا اإلحيائية   وع البيول وجي     مما يؤثر على صيانة التن وع البيول  مما يؤثر على صيانة التن

 ).).٨٨مادة مادة  ( ( في االعتبار في االعتبار المخاطر على صحة البشر المخاطر على صحة البشرأخذأخذواستخدامه على نحو قابل لالستمرار مع واستخدامه على نحو قابل لالستمرار مع 
 

 .. األعضاء وتاريخ العضوية في االتفاقية والبروتوآول األعضاء وتاريخ العضوية في االتفاقية والبروتوآولبالبلدانبالبلدان  تفصيليا تفصيليًاعرضا  عرضًا   ٧٧ل ل يتضمن الجدويتضمن الجدووو 
 

 اتفاقية التنوع وبروتوآول قرطاجنة  في  البلدان العربية-٧ الجدول
 

 بروتوآول قرطاجنة
  عربيةبلدان ٧

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 البلدالبلد عربيا  بلدا  ١٨

   األردناألردن ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢ ٢٠٠٤فبراير / شباط٩
 مارات العربية المتحدةمارات العربية المتحدةاإلاإل ٢٠٠٠فبراير / شباط١٠ -
 البحرينالبحرين ١٩٩٦أغسطس / آب٣٠ -

 تونستونس ١٩٩٣يوليو / تموز١٥ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١
 الجزائرالجزائر ١٩٩٥أغسطس / آب١٤ ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣

 هيرية العربية الليبيةهيرية العربية الليبيةالجماالجما ٢٠٠١يوليو / تموز١٢ -
  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ١٩٩٦يناير / آانون الثاني٤ ٢٠٠٤يونيو سنة /زيران من شهر ح٣٠

 جيبوتيجيبوتي ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١١ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١
 السودانالسودان ١٩٩٥أآتوبر / تشرين األول٣٠ -



 

 

-٢٦-

 )تابع (٧ الجدول
 

 بروتوآول قرطاجنة
  عربيةبلدان ٧

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 ددالبلالبل عربيا  بلدا  ١٨

 ع مانُعمان ١٩٩٥فبراير / شباط٨ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١
 قطرقطر ١٩٩٦أغسطس / آب٢١ -
 الكويتالكويت ٢٠٠٢أغسطس / آب٢ -
 لبنانلبنان ٢٠٠١يوليو / تموز١٢ -

 مصرمصر ١٩٩٤يونيو / حزيران٢ ٢٠٠٤مارس / آذار٢١
 المغربالمغرب ١٩٩٥أغسطس / آب٢١ -
  العربية السعودية العربية السعوديةالمملكةالمملكة ٢٠٠١أآتوبر / تشرين األول٣ -
 موريتانياموريتانيا ١٩٩٦أغسطس / آب١٦ -
 اليمناليمن ١٩٩٦أغسطس / آب٢١ -

 ..org.biodiversity.www://http: : الموقعالموقع: : المصدرالمصدر
 

ة ذات االحتيا      دان النامي ة للبل ردت االتفاقي د أف ة ذات االحتيا    وق دان النامي ة للبل ردت االتفاقي د أف ًا يل  ججوق ًا خاص ة نص ا  يل  ات الخاص ا  خاص ة نص اتق  ققات الخاص ى ع اتق  ي عل ى ع دان ي عل دان البل البل
دابير           على تقديم الدعم للتعليم وا      على تقديم الدعم للتعليم وا     ١٢١٢ التزاما  تجاهها، فنصت المادة       التزامًا تجاهها، فنصت المادة      األطرافاألطراف ين في مجال ت دابير          لتدريب العلميين والتقن ين في مجال ت لتدريب العلميين والتقن

دان                     ذه البل ة احتياجات ه ل لالستمرار لتلبي دان                    تحديد التنوع البيولوجي وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو قاب ذه البل ة احتياجات ه ل لالستمرار لتلبي ؛ ؛ تحديد التنوع البيولوجي وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو قاب
ل                    ى نحو قاب وجي واستخدامه عل وع البيول ل                   تقرير وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التن ى نحو قاب وجي واستخدامه عل وع البيول تشجيع  تشجيع  ؛  ؛  لالستمرار لالستمرار   تقرير وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التن

 ..عاون في استخدامهعاون في استخدامهالتقدم العلمي والتالتقدم العلمي والت
 

ة          ا، أوردت االتفاقي ة، ونقله ا الحيوي ا تشمل التكنولوجي ة        وفي مجال الحصول على التكنولوجيا، وتشمل فيم ا، أوردت االتفاقي ة، ونقله ا الحيوي ا تشمل التكنولوجي وفي مجال الحصول على التكنولوجيا، وتشمل فيم
ى      إشارة صريحة إلي ضرورة أن        إشارة صريحة إلي ضرورة أن       ١٦١٦في المادة   في المادة    ا عل ى     يكون نقل التكنولوجي ا عل ة،       يكون نقل التكنولوجي ر مالءم ة،        أساس شروط منصفة وأآث ر مالءم  أساس شروط منصفة وأآث

دان فير موارد مالية جديدة وإضافية لتمكن       فير موارد مالية جديدة وإضافية لتمكن        المتعاقدة بتو   المتعاقدة بتو  البلدانالبلدانيتفق عليها مع مراعاة التزام      يتفق عليها مع مراعاة التزام       دان البل اء     البل ة من الوف اء      النامي ة من الوف  النامي
ا  ا بالتزاماته ذا الصدد بالتزاماته ي ه ذا الصدد ف ي ه ادة ((ف ادة م ادة   ). ). ٢٢//٢٠٢٠م ذآر أن الم دير بال ادة والج ذآر أن الم دير بال وفير  ٢١٢١والج ة لت زم بوضع آلي ة تل ن االتفاقي وفير   م ة لت زم بوضع آلي ة تل ن االتفاقي  م

دان  النامية المتعاقدة في صورة منح وتلزم أيضا    النامية المتعاقدة في صورة منح وتلزم أيضًا  للبلدانللبلدانموارد مالية   موارد مالية    دان البل ا   البل دعم المؤسس دة ب ا    المتعاق دعم المؤسس دة ب ة    المتعاق ة القائم ة   ت المالي ة القائم ت المالي
ل لالستمرار               ل لالستمرار              لتوفير الموارد المالية من أحل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قاب ة      . . لتوفير الموارد المالية من أحل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قاب ة    ونصت االتفاقي ونصت االتفاقي

ة          ة         على ربط فعالية وفاء البلدان النامية بالتزاماتها بفعالية وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها فيما يتعلق بالموارد المالي على ربط فعالية وفاء البلدان النامية بالتزاماتها بفعالية وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها فيما يتعلق بالموارد المالي
ا،  ل التكنولوجي ا، ونق ل التكنولوجي ة       ونق اة التام رورة المراع ى ض راحة إل ة ص ارت االتفاقي ة        وأش اة التام رورة المراع ى ض راحة إل ة ص ارت االتفاقي تلزمات  وأش تلزمات لمس ةلمس ةالتنمي ادية التنمي ادية  االقتص  االقتص

ة     ىى لد  لد يةيةولول لهذه األمور األ    لهذه األمور األ   واالجتماعية والقضاء على الفقر، على أساس أن      واالجتماعية والقضاء على الفقر، على أساس أن       ة      البلدان النامي ادة   (( البلدان النامي ادة   م   لحظت لحظت وو  ). ). ٤٤//٢٠٢٠م
ع ا                ٢٢//١٩١٩المادة  المادة   اذ جمي د باتخ ع ا                 من هذه االتفاقية هذا المعنى بإلزام آل طرف متعاق اذ جمي د باتخ ز         من هذه االتفاقية هذا المعنى بإلزام آل طرف متعاق ة لتشجيع وتعزي دابير العملي ز        لت ة لتشجيع وتعزي دابير العملي لت

دة   راف المتعاق ول األط ة حص دة  أولوي راف المتعاق ول األط ة حص ئة     ،،أولوي د الناش ائج والفوائ ى النت ة عل دان النامي ة البل ئة      وخاص د الناش ائج والفوائ ى النت ة عل دان النامي ة البل ن وخاص نم ات م ات  التكنولوجي  التكنولوجي
ة التي          ،،الحيويةالحيوية وارد الجيني ة التي           القائمة على الم وارد الجيني ا  القائمة على الم ا تتيحه ى أساس                    تتيحه ة عل ذه العملي تم ه ى أن ت دة عل ك األطراف المتعاق ى أساس                     تل ة عل ذه العملي تم ه ى أن ت دة عل ك األطراف المتعاق  تل

 ..منصف وعادلمنصف وعادل
 

ة وألزمت االتوألزمت االت  ة فاقي ادة ((فاقي ادة م ية   ) ) ٣٣//١٦١٦م ة أو سياس ريعية أو إداري دابير تش اذ ت د باتخ ل طرف متعاق ية   آ ة أو سياس ريعية أو إداري دابير تش اذ ت د باتخ ل طرف متعاق ةآ ةإلتاح   إلتاح
تفيد من         ،، النامية التي توفر الموارد الجينية      النامية التي توفر الموارد الجينية      البلدان  البلدان ال سيما ال سيما ، و ، و حصول األطراف المتعاقدة  حصول األطراف المتعاقدة   تفيد من          على التكنولوجيا التي تس  على التكنولوجيا التي تس

ى     بغية قيبغية قي) ) ٤٤//١٦١٦مادة  مادة  ((تلك الموارد ونقلها، فضال  عن اتخاذ تدابير مماثلة         تلك الموارد ونقلها، فضًال عن اتخاذ تدابير مماثلة          ى     ام القطاع الخاص بتسهيل الحصول عل ام القطاع الخاص بتسهيل الحصول عل
 ..التطور التكنولوجي المشترك ونقله لصالح آل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان الناميةالتطور التكنولوجي المشترك ونقله لصالح آل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية
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ة                       وق الملكي راع وحق راءات االخت لم أن ب دة تس ة                     وتضمنت االتفاقية نصًا صريحًا على أن األطراف المتعاق وق الملكي راع وحق راءات االخت لم أن ب دة تس وتضمنت االتفاقية نصا  صريحا  على أن األطراف المتعاق
م     الفكرية قد تؤثر على تنفيذ هذه اال      الفكرية قد تؤثر على تنفيذ هذه اال       م     تفاقية، ومن ث د تفاقية، ومن ث د ق انون                 ق ة والق ًا للتشريعات الوطني ذا الصدد وفق انون                  تتعارض في ه ة والق ا  للتشريعات الوطني ذا الصدد وفق  تتعارض في ه

 ).).٥٥//١٦١٦مادة مادة ((   معها معهاوال تتعارضوال تتعارضاالتفاقية االتفاقية مع أهداف مع أهداف  تلك الحقوق  تلك الحقوق تتوافقتتوافق أن  أن ضمانضمان بغية  بغية ،،الدوليالدولي
 

ة               ) ) ٤٤//١٩١٩المادة  المادة  ((ولم تتردد هذه االتفاقية     ولم تتردد هذه االتفاقية       ة               في إلزام آل طرف متعاقد بتوفير أي معلومات متاحة عن أنظم في إلزام آل طرف متعاقد بتوفير أي معلومات متاحة عن أنظم
ذلك       في  في    ألي طرف متعاقد يحتاج إليها    ألي طرف متعاقد يحتاج إليها    ستخدام والسالمة   ستخدام والسالمة   االاال ات وآ ذلك       استخدام تلك الكائن ات وآ ار    المعلوالمعلو  إتاحة إتاحة استخدام تلك الكائن ار    مات عن اآلث مات عن اآلث

ذه           ه ه ب إلي رر أن تجل ن المق ذي م د ال رف المتعاق ى الط ددة إل ًا المح ة جيني ات المعدل ة للكائن ية المحتمل ذه          العكس ه ه ب إلي رر أن تجل ن المق ذي م د ال رف المتعاق ى الط ددة إل ا  المح ة جيني ات المعدل ة للكائن ية المحتمل العكس
 ..الكائناتالكائنات

 
م تصدر أي من      م تصدر أي من    ول دان ول دان البل ى اآلن تشري   البل ة حت ى اآلن تشري    العربي ة حت ذا الموضوع،   ىىعن عن عا  ي عًا ُي العربي ذا الموضوع،    به زال  به زال وال ت ة الشمولية   وال ت ة الشمولية    الرؤي  الرؤي

وجي،    وع البيول ع التن ة م ة الفكري وجي،   للملكي وع البيول ع التن ة م ة الفكري رللملكي رغي ذا     غي الي له ال الح دارك اإلغف مح بت ذي يس افي ال در الك ذا      واضحة بالق الي له ال الح دارك اإلغف مح بت ذي يس افي ال در الك  واضحة بالق
 ..الموضوع الحيوي المهمالموضوع الحيوي المهم
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  العربيةالبلدانقضايا في الملكية الفكرية في   -ثانيا 
 

  العربيةواقع التقاضي في التشريعات  -ألف
 

ع   ير جمي ع تش ير جمي ة     تش اآم الخاص ى المح ة إل ريعات العربي ة      التش اآم الخاص ى المح ة إل ريعات العربي ة التش ةبالملكي ي أي    بالملكي ر ف رك النظ ة، وتت ي أي     الفكري ر ف رك النظ ة، وتت   الفكري
ة                ،،منازعات في هذا الشأن للمحاآم العادية     منازعات في هذا الشأن للمحاآم العادية      درج ضمن الوسائل البديل ا يمكن أن ين ة                 وإن آان بعضها قد استحدث م درج ضمن الوسائل البديل ا يمكن أن ين  وإن آان بعضها قد استحدث م

 .. الملكية الفكرية الملكية الفكريةبحقوقبحقوق  للمعنيينللمعنيين لحماية المصالح المشروعة  لحماية المصالح المشروعة أفضلأفضل آوسيلة  آوسيلة ،،المنازعاتالمنازعات  لتسويةلتسوية
 

ذي يحظ                  وو  المي ال اه الع ذي يحظ                  يمكن التأآيد بوجه عام على أن جميع التشريعات العربية تتفق مع االتج المي ال اه الع يم   رريمكن التأآيد بوجه عام على أن جميع التشريعات العربية تتفق مع االتج يم    التحك  التحك
ة           ة الفكري وق الملكي ة          في الجوانب الجنائية واإلدارية المتصلة بحق ة الفكري وق الملكي انون المصري صريحًا في مجال               . . في الجوانب الجنائية واإلدارية المتصلة بحق د جاء الق انون المصري صريحا  في مجال                وق د جاء الق  وق

ة     ة والفني ة    الملكية األدبي ة والفني يم    مع جواز ا      مع جواز ا       ..الملكية األدبي يم   لتحك ادة   ( ( لتحك ادة   م ة النتيجة التي        ))١٨٢١٨٢م ا ال يتعارض مع عمومي ة النتيجة التي        ، وهو م ا ال يتعارض مع عمومي   وردتوردت، وهو م
دة نص      ال تزال ال تزال حيث  حيث   دة نص       القاعدة في مصر وغيرها، أن التحكيم غير جائز في الجوانب الجنائية واإلدارية، وتكمن فائ  القاعدة في مصر وغيرها، أن التحكيم غير جائز في الجوانب الجنائية واإلدارية، وتكمن فائ

ي  انون المصري ف ي الق انون المصري ف دالق دالتأآي ًا دا التأآي يم مرتبط ون التحك ة، حيث يك ائل العقدي ي المس يم ف واز التحك ى ج ا  دا  عل يم مرتبط ون التحك ة، حيث يك ائل العقدي ي المس يم ف واز التحك ى ج دأ  عل ًا بمب دأ ئم ا  بمب ئم
 ..سلطان اإلرادةسلطان اإلرادة

 
إبالغ الشرطة إلخطار النيابة العامة التي ترسل        إبالغ الشرطة إلخطار النيابة العامة التي ترسل          هوهو  األولاألول: : يتعين إلقامة دعوى جنائية استخدام طريقين     يتعين إلقامة دعوى جنائية استخدام طريقين     وو 

ين              ين             األوراق، بعد التحقيق وثبوت اإلدانة في يقينها، إلى القضاء لمقاضاة المتهم على درجت ة ودرجة      : : األوراق، بعد التحقيق وثبوت اإلدانة في يقينها، إلى القضاء لمقاضاة المتهم على درجت ة ودرجة      درجة ابتدائي درجة ابتدائي
 ..نفاذنفاذاستئنافية بحكم نهائي واجب الاستئنافية بحكم نهائي واجب ال

 
ول                       التقدمالتقدم   هو  هو الثانيالثانيوو  ى القضاء، بحيث يكون ق ة بطلب التعويض إل دعوى مدني ة ب ول                        لجنحة مباشرة مقترن ى القضاء، بحيث يكون ق ة بطلب التعويض إل دعوى مدني ة ب  لجنحة مباشرة مقترن

ى         عرض عرض  خاضع إلرادتها بل هو مفروض عليها بعد          خاضع إلرادتها بل هو مفروض عليها بعد         غيرغيرالنيابة العامة للشق الجنائي     النيابة العامة للشق الجنائي      دني عل ى          المتضرر الشق الم دني عل  المتضرر الشق الم
ائي  اء الجن ائي القض اء الجن دخل س       . . القض رة دون ت ة المباش ة الجنح ذه الحال ي ه مى ف دخل س     وتس رة دون ت ة المباش ة الجنح ذه الحال ي ه مى ف رر  وتس ى إرادة المتض رر  ابق عل ى إرادة المتض  ابق عل

 ..بطرح دعواه المدنية على القضاء الجنائيبطرح دعواه المدنية على القضاء الجنائي
 

دني المؤقت           إماإما  ويتعين إلقامة دعوى مدنية  ويتعين إلقامة دعوى مدنية    ول اإلدعاء الم رر قب ائي يق م قضائي جن ى حك دني المؤقت         الحصول عل ول اإلدعاء الم رر قب ائي يق م قضائي جن ى حك ، ، الحصول عل
التعويض                سلوكسلوكوإما  وإما   دني ب م قضائي م ى حك التعويض                 الطريق المدني مباشرة للحصول عل دني ب م قضائي م ى حك التين       . .  الطريق المدني مباشرة للحصول عل التين     وفي الح وز وفي الح وز يف دع  يف دع   الم   يي الم

 ..ني بتعويض مدني يعوضه عن ما لحق من خسارة وما فاته من آسبني بتعويض مدني يعوضه عن ما لحق من خسارة وما فاته من آسببالحق المدبالحق المد
 

ن    وو  ي أي م ي ف ة دوالر أمريك ى القضاء المائ وء إل ة اللج اوز آلف ن    ال تتج ي أي م ي ف ة دوالر أمريك ى القضاء المائ وء إل ة اللج اوز آلف دانال تتج دانالبل دة  البل راوح م ة، وتت دة   العربي راوح م ة، وتت  العربي
ا           ووالدعوى الجنائية   الدعوى الجنائية    ة عشر شهرًا، أم ا           حق الحصول على حكم نهائي، بين ستة أشهر وثماني ة عشر شهرا ، أم دة حق الحصول على حكم نهائي، بين ستة أشهر وثماني دة  م ة،    م دعوى المدني ة،    ال دعوى المدني  ال

راوح راوحفتت هراً  فتت ين ش عة وثالث ين تس هرا    ب ين ش عة وثالث ين تس دعوى وو  . .  ب ذه ال الل ه دعوى خ ذه ال الل ه ادة خ ين ع ادة ، يع ين ع ديم   ، يع ر لتق د أو أآث ر واح ديم    خبي ر لتق د أو أآث ر واح   خبي
ر  و تقري دني، وه الحق الم دعي ب ي لحقت بالم ة الت ة والمالي ي عن األضرار األدبي ر فن ر تقري و تقري دني، وه الحق الم دعي ب ي لحقت بالم ة الت ة والمالي ي عن األضرار األدبي ر فن رًاتقري را آثي ى آثي ا يحال إل ى  م ا يحال إل  م

 ..المحكمة وتتبناه في أسبابهاالمحكمة وتتبناه في أسبابها
 

الم     دان الع ي بل ال ف ع الح أن واق ول ب ن الق د م الم   وال ب دان الع ي بل ال ف ع الح أن واق ول ب ن الق د م رى ال وال ب رى ال األخ فاألخ فيختل ي ايختل ه ف و علي ا ه ي ا عم ه ف و علي ا ه دان عم دانلبل    لبل
تذهب بعض التشريعات العربية    تذهب بعض التشريعات العربية     العالم جميعا  من آثرة عدد القضايا وقلة عدد القضاة، و           العالم جميعًا من آثرة عدد القضايا وقلة عدد القضاة، و          بلدانبلدان حيث تشكو     حيث تشكو    ،،العربيةالعربية

 ::المعنيينالمعنيين لبعض الموظفين الحكوميين  لبعض الموظفين الحكوميين  التحكيم التحكيمإلى منح صفةإلى منح صفة
 
 ).).أأ//٣٦٣٦مادة مادة  ( (األردناألردن: :  دائرة المكتبة الوطنية دائرة المكتبة الوطنيةموظفوموظفو -١١
 ..))٤٥٤٥مادة مادة ((الكويت الكويت : :  وزارة اإلعالم وزارة اإلعالمفوفوموظموظ -٢٢



 

 

-٢٩-

 ).).٥٥٥٥مادة مادة  ( (قطرقطر: :  المجاورة الذين ينتدبهم الوزير المجاورة الذين ينتدبهم الوزيروالحقوقوالحقوق المؤلف  المؤلف حقحق مكتب حماية  مكتب حماية موظفوموظفو -٣٣
 ).).٩٢٩٢مادة مادة ((لبنان لبنان : :  مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغايةموظفوموظفو -٤٤
 ).).٧٠٧٠مادة مادة ((جيبوتي جيبوتي : :  المكتب الوطني لحق المؤلف  المكتب الوطني لحق المؤلف موظفوموظفو -٥٥
 ).).٤٧٤٧مادة مادة  ( (الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية: : الدولةالدولة في  في لونلونعامعام -٦٦
 ).).١٤٥١٤٥مادة مادة ((الجزائر الجزائر : :  المحلفون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحلفون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةاألعواناألعوان -٧٧
ائية      -٨٨ ة القض ون الطبيع ن يمنح د م ر تحدي رك أم ائية     ت ة القض ون الطبيع ن يمنح د م ر تحدي رك أم وزيريت وزيريل اف،     ل المية واألوق ؤون اإلس دل والش اف،   الع المية واألوق ؤون اإلس دل والش  الع

 ).).٤٥٤٥مادة مادة  ( ( العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات: : ووزير اإلعالم والثقافةووزير اإلعالم والثقافة
 

 :الجهات المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية  -باء
 

ى  ،،تتوزع على المستوى اإلقليمي العربي حقوق الملكية الفكرية بين منظمتين         تتوزع على المستوى اإلقليمي العربي حقوق الملكية الفكرية بين منظمتين           ى   األول ة      هي   هي   األول ة العربي ة      المنظم ة العربي  المنظم
ة         التي يناط بها آل ما يتعلق بحق المؤلف           التي يناط بها آل ما يتعلق بحق المؤلف          للتربية والثقافة والعلوم  للتربية والثقافة والعلوم   ة العربي ة        والحقوق المجاورة، والثانية هي المنظم ة العربي والحقوق المجاورة، والثانية هي المنظم

ة الصناعية                   وق الملكي ق بحق ا يتعل ا آل م ة الصناعية                  للتنمية الصناعية والتعدين التي يناط به وق الملكي ق بحق ا يتعل ا آل م ين مكتب        .  .  للتنمية الصناعية والتعدين التي يناط به ين المنظمت ين مكتب        وينسق ب ين المنظمت وينسق ب
اط               . . األمين العام لجامعة الدول العربية    األمين العام لجامعة الدول العربية     ة في الرب ة الثاني ونس، والمنظم اط             ومقر المنظمة األولى في ت ة في الرب ة الثاني ونس، والمنظم ة    .  .  ومقر المنظمة األولى في ت ة    وآانت الني وآانت الني

 ..جهة إلى إنشاء منظمة عربية جديدة للملكية الفكرية، إال أن هذه المنظمة لم تر النور بعدجهة إلى إنشاء منظمة عربية جديدة للملكية الفكرية، إال أن هذه المنظمة لم تر النور بعدمتمت
 

ة                         وق الملكي ين حق د ب داخل المتزاي ة                       ولم يعد من مكان يذآر للتقسيم إلى ملكية أدبية وملكية صناعية، بعد الت وق الملكي ين حق د ب داخل المتزاي ولم يعد من مكان يذآر للتقسيم إلى ملكية أدبية وملكية صناعية، بعد الت
ة ةالفكري ثًال هو مصنف محمي .  .  الفكري اب م ثال  هو مصنف محمي فالكت اب م يلم فمن حقمن حقفالكت ى ف د يتحول إل ف، وق يلم ف المؤل ى ف د يتحول إل ف، وق ون  المؤل انون ممثل ه فن ون يشارك في انون ممثل ه فن يشارك في

وق مجاورة لحق المؤلف              ون بحق م محمي وق مجاورة لحق المؤلف             وعازفون وراقصون، وآله ون بحق م محمي وذج              .  .  وعازفون وراقصون، وآله ه نم ًا شكًال ل اب أحيان د يتخذ الكت وذج              وق ه نم ا  شكال  ل اب أحيان د يتخذ الكت وق
ه         " " صناعي للتأثير في ذوق الجمهور، وقد يكون عليه عالمة        صناعي للتأثير في ذوق الجمهور، وقد يكون عليه عالمة         ه         للناشر، ويباع في محل له اسم تجاري، ول ة ""  للناشر، ويباع في محل له اسم تجاري، ول ة عالم " " عالم

ة دم خدم ةمق دم خدم ع.  .  مق ناعية م ة الص داخل الملكي عفتت ناعية م ة الص داخل الملكي ةفتت ة والفني ة األدبي ة الملكي ة والفني ة األدبي ة .  .   الملكي دلت الجمعي ه ع ذلك آل ة ول دلت الجمعي ه ع ذلك آل  ول
ة                  ة                 الدولية للملكية الصناعية مسماها إلى الجمعية الدولية للملكية الفكرية وسارت في ذلك على هدي المنظمة العالمي الدولية للملكية الصناعية مسماها إلى الجمعية الدولية للملكية الفكرية وسارت في ذلك على هدي المنظمة العالمي

 ..للملكية الفكريةللملكية الفكرية
 

ولى آل عناصرها د                       ة، تت ة الفكري دة للملكي ولى آل عناصرها د                     وال شك في أن المنطق يستدعي إنشاء إدارة وحي ة، تت ة الفكري دة للملكي ز،  وال شك في أن المنطق يستدعي إنشاء إدارة وحي ز،  ون تميي ون تميي
ة           ال تزال ال تزال وإن آانت هذه الخطوة     وإن آانت هذه الخطوة      ات المتحدة األمريكي ا والوالي ة            غائبة في أورب ات المتحدة األمريكي ا والوالي ا ففي   ففي     . .  غائبة في أورب ا فرنس ثًال،  فرنس ثال ،  ، م و   ، م و يت د   يت د   لى المعه لى المعه

وق                      الوطني للملكية الصناعية  الوطني للملكية الصناعية   ا يتصل بحق ة آل م ر حكومي ولى تنظيمات غي وق                       آل ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتت ا يتصل بحق ة آل م ر حكومي ولى تنظيمات غي  آل ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتت
ين وناشري       المؤلف والحقوق المجاورة، فتجد مثال  الشرآة ا      المؤلف والحقوق المجاورة، فتجد مثًال الشرآة ا       ؤلفين والملحن وق الم ة الفرنسية لحق ين وناشري       لمدني ؤلفين والملحن وق الم ة الفرنسية لحق ، ، الموسيقى الموسيقى لمدني

دراما المسرحية         ،  ،  وشرآة أخرى لمصنفات األدب     وشرآة أخرى لمصنفات األدب      ة لمصنفات ال دراما المسرحية         وشرآة ثالث ة لمصنفات ال ة        .  .  وشرآة ثالث ات المتحدة األمريكي ة        وفي الوالي ات المتحدة األمريكي وفي الوالي
 ..وشرآة إلدارة حقوق المؤلفين والملحنينوشرآة إلدارة حقوق المؤلفين والملحنين، ، توجد إدارات للبراءات وللعالماتتوجد إدارات للبراءات وللعالمات

 
ع إدارة حق            د أن توزي ا يؤآ ع إدارة حق          وهذا م د أن توزي ا يؤآ دان                   وهذا م ى البل يس مقصورًا عل دة ل ى تنظيمات عدي ة عل ة الفكري دان                   وق الملكي ى البل يس مقصورا  عل دة ل ى تنظيمات عدي ة عل ة الفكري وق الملكي
ة ةالعربي ناعية         .  .  العربي ب والص ن جان ة م ة والفني ة األدبي ة الفكري د إدارات الملكي ة بتوحي ن المطالب د م ك ال ب ع ذل ناعية         وم ب والص ن جان ة م ة والفني ة األدبي ة الفكري د إدارات الملكي ة بتوحي ن المطالب د م ك ال ب ع ذل  وم

 ::خر، لتحقيق عدة أهداف هيخر، لتحقيق عدة أهداف هيآآمن جانب من جانب 
 
 .. والملكية الصناعية والملكية الصناعيةمراعاة التداخل المتزايد بين مجالي الملكية األدبية الفنيةمراعاة التداخل المتزايد بين مجالي الملكية األدبية الفنية -١١
 



 

 

-٣٠-

من اتفاق تريبس في شأن الدعم      من اتفاق تريبس في شأن الدعم      ) ) ٧٦٧٦((  االستفادة المثلى من برامج التعاون المتاحة طبقا  لما ورد في المادة          االستفادة المثلى من برامج التعاون المتاحة طبقًا لما ورد في المادة           -٢٢
ين                ا وب ة، وبينه دان العربي ين البل اون ب ة بهدف التع ة ودولي ة وإقليمي ين               التقني، وآذلك طبقًا لما يبرم من اتفاقات ثنائي ا وب ة، وبينه دان العربي ين البل اون ب ة بهدف التع ة ودولي ة وإقليمي التقني، وآذلك طبقا  لما يبرم من اتفاقات ثنائي

 ..البلدان األجنبيةالبلدان األجنبية
 
و -٣٣ وت ة  ت وق الملكي راخيص باستغالل حق ه من ت اج إلي ا يحت ى م ل شخص عل ه آ د يحصل من ان واح ة  فير مك وق الملكي راخيص باستغالل حق ه من ت اج إلي ا يحت ى م ل شخص عل ه آ د يحصل من ان واح فير مك

 ..الفكرية، مجتمعة أو متفردةالفكرية، مجتمعة أو متفردة
 

ام     ي ع روع ف دى مصر مش ان ل د آ ام   وق ي ع روع ف دى مصر مش ان ل د آ ة،   ٢٠٠٢٢٠٠٢وق ة الفكري ة للملكي ة العام اء الهيئ وري بإنش رار جمه ة،    لق ة الفكري ة للملكي ة العام اء الهيئ وري بإنش رار جمه  لق
 ..٨٨و المبين في الجدول و المبين في الجدول لتستوعب آل إدارات حقوق الملكية الفكرية الموزعة حاليا  على النحلتستوعب آل إدارات حقوق الملكية الفكرية الموزعة حاليًا على النح

 
  إدارة حقوق الملكية الفكرية في مصرزيع  تو-٨الجدول 

 
 وزارة البحث العلميوزارة البحث العلمي الدوائر المتكاملة/المعلومات غير المفصح عنها/براءات االختراع

 وزارة الزراعة واستصالح األراضيوزارة الزراعة واستصالح األراضي األصناف النباتية
 جيا المعلوماتجيا المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولووزارة االتصاالت وتكنولو برامج الحاسب وقواعد البيانات

والنماذج ) التصميمات(الرسوم /العالمات/مصلحة التسجيل التجاري
 األسماء التجارية/الصناعية

 وزارة التجارة الخارجية والصناعةوزارة التجارة الخارجية والصناعة

 ..مصر، معلومات استقيت من الوزارات المعنيةمصر، معلومات استقيت من الوزارات المعنية: : المصدرالمصدر
 

ة              ة بحت ارات تمويلي ور العتب ة            ولم ير هذا المشروع الن ة بحت ارات تمويلي ور العتب ل ُيالحظ أن        .  .  ولم ير هذا المشروع الن ل ي الحظ أن        وفي المقاب ة الصناعية     وفي المقاب ة الصناعية     إلحاق الملكي إلحاق الملكي
المنطق أن  المنطق أن    ويقتضي ويقتضي .  .  ٨٨والملكية األدبية والفنية بوزارتين منفصلتين، هو االتجاه الدارج حسبما ورد في الجدول           والملكية األدبية والفنية بوزارتين منفصلتين، هو االتجاه الدارج حسبما ورد في الجدول           

ة                           ة عربي ومي، مع منظم قها الحك ة، في ش ة الفكري وق الملكي ولى إدارة حق ي تت د عرب ة                          تنشأ إدارة واحدة في آل بل ة عربي ومي، مع منظم قها الحك ة، في ش ة الفكري وق الملكي ولى إدارة حق ي تت د عرب تنشأ إدارة واحدة في آل بل
ي موحد لتسجيل                واحدة تتولى التنسيق على الصعيد ا     واحدة تتولى التنسيق على الصعيد ا      ي موحد لتسجيل                إلقليمي من خالل جامعة الدول العربية، وإنشاء مكتب عرب إلقليمي من خالل جامعة الدول العربية، وإنشاء مكتب عرب

ى                   ى                  حقوق الملكية الصناعية، وليس فقط براءات االختراع، آما هي الحال مثال في العديد من البلدان األوروبية، حت حقوق الملكية الصناعية، وليس فقط براءات االختراع، آما هي الحال مثال في العديد من البلدان األوروبية، حت
 ..يتسنى للبلدان العربية تطوير التعاون فيما بينها في مجال حماية حقوق الملكية الفكريةيتسنى للبلدان العربية تطوير التعاون فيما بينها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

 
 التعاون اإلقليمي في مجال الملكية الفكرية  -جيم

 
وزع  وزعيت ةيت ة الفكري وق الملكي ام بحق ة االهتم ة الفكري وق الملكي ام بحق ربيتين االهتم ين ع ى منظمت ربيتين عل ين ع ى منظمت ة   عل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ا المنظم ة   هم ة والثقاف ة للتربي ة العربي ا المنظم  هم

ولى    . .  في المغرب    في المغرب   والعلوم ومقرها تونس، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومقرها الدار البيضاء          والعلوم ومقرها تونس، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومقرها الدار البيضاء           ولى  وتت وتت
ة    . .  الدول العربية التنسيق بينهما    الدول العربية التنسيق بينهما   لجامعةلجامعةاألمين العام   األمين العام     بمكتببمكتب  الملحقةالملحقة الفكرية    الفكرية   وحدة الملكية وحدة الملكية  ة  وقد باشرت وحدة الملكي وقد باشرت وحدة الملكي

بتمبر //أيلولأيلول  الفكرية نشاطها في أول   الفكرية نشاطها في أول    بتمبر س القرار       ٢٠٠٠٢٠٠٠  س ى أن اعتمدت ب القرار       ، إل ى أن اعتمدت ب   ٢٠٠١٢٠٠١مارس   مارس   //آذارآذار  ١٢١٢ المؤرخ     المؤرخ    ٦٠٧١٦٠٧١  ، إل
ين     عتبارها عتبارها ، وذلك با، وذلك با١١٥١١٥ مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية         مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية        عنعن  الذي صدر الذي صدر  ين     ضمن هيكل مكتب األم ضمن هيكل مكتب األم

 ..))١١١١((العامالعام
 
 

                                                      
: :  علـى العنـوان التـالي       علـى العنـوان التـالي       موقع هذه الوحدة على شبكة اإلنترنـت        موقع هذه الوحدة على شبكة اإلنترنـت       الرجوع إلى الرجوع إلى    يمكن  يمكن طالع على مزيد من المعلومات    طالع على مزيد من المعلومات    لاللال    ))١١١١((

ipunit/org.arableagueonline.www://http.. 



 

 

-٣١-

  العربيةالبلدانمستقبل اإلطار المؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في   -دال
 

ة   ة الفكري وق الملكي ي إدارة حق ان التحدث عن نجاح اإلطار المؤسسي ف ي اإلمك يس ف ة ل ة الفكري وق الملكي ي إدارة حق ان التحدث عن نجاح اإلطار المؤسسي ف ي اإلمك يس ف ا يخص إالإالل ا يخص  فيم  فيم
ب،     وق فحس ذه الحق ة له ب اإلداري ب،    الجوان وق فحس ذه الحق ة له ب اإلداري ر المس  الجوان ث تنحص ر المس  حي ث تنحص ات  ؤوليةؤوليةحي اتبالجه ةبالجه ة الحكومي ع . .  الحكومي ال واس ع  إال أن المج ال واس     إال أن المج
 .. باإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتصلةالمتصلةأمام التنظيمات األهلية للعمل في المجاالت أمام التنظيمات األهلية للعمل في المجاالت 

 
ة                 وللمنظماتوللمنظمات  ة الفكري وق الملكي ة حق ة                  غير الحكومية دور ملموس في فرض حماي ة الفكري وق الملكي ة حق ذه    ومن ومن   . .  غير الحكومية دور ملموس في فرض حماي ذه     ه   المنظمات المنظمات  ه

 ..ةةالعجوزالعجوز  –  الجيزةالجيزة  –  ١٠٢٨١٠٢٨ملكية الفكرية وهي جمعية مشهرة برقم ملكية الفكرية وهي جمعية مشهرة برقم الجمعية المصرية لحماية الالجمعية المصرية لحماية ال



 

 

-٣٢-

 االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا 
 

ناعية             ة الص ة، والملكي ة والفني ة األدبي ة الفكري وق الملكي ة حق ال حماي ي مج ة ف ات دولي اك مرجعي ناعية           هن ة الص ة، والملكي ة والفني ة األدبي ة الفكري وق الملكي ة حق ال حماي ي مج ة ف ات دولي اك مرجعي هن
ات     تعديالتتعديالتوقد لوحظ إدخال    وقد لوحظ إدخال      . . والعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وبراءات االختراع     والعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وبراءات االختراع      ذه المرجعي ات      على ه ذه المرجعي    على ه

ة التي       اا وأن هناك اختالفات بين هذ      وأن هناك اختالفات بين هذ     ،، التجارة العالمية   التجارة العالمية  لمنظمةلمنظمة  تريبستريبسنتيجة لظهور اتفاق    نتيجة لظهور اتفاق     ة التي        االتفاق واالتفاقيات الثنائي  االتفاق واالتفاقيات الثنائي
 ..تتسم بالنشر وفي مدة الحماية ومجال التغطيةتتسم بالنشر وفي مدة الحماية ومجال التغطية

 
ين  ينوتب ض  أن أنوتب ي بع ض  ف ي بع دان ف دانالبل ةالبل ة العربي ات العربي ات اتفاقي ياغتها اتفاقي ادة ص ب إع ياغتها يج ادة ص ب إع افة ،، يج ب إض رى يج افة  وأخ ب إض رى يج ض  وأخ ض بع  بع

 ..المواد القانونية إليهاالمواد القانونية إليها
 

وق   ة حق وق وموضوع حماي ة حق ةوموضوع حماي ةالملكي ة الملكي ة  الفكري ذل الفكري ب ب ذليتطل ب ب ود يتطل ود  جه ة جه ةآثيف ال  آثيف ذا المج ي ه ور ف ير األم ى تس ال   حت ذا المج ي ه ور ف ير األم ى تس  حت
 ..تنفيذهاتنفيذهاوواألطر التشريعية األطر التشريعية   بسنبسنوهذه الجهود تتعلق وهذه الجهود تتعلق   . .  الصحيح الصحيحالمسارالمسارالحيوي في الحيوي في 

 
 ::وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات فيما يلي نصهاوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات فيما يلي نصها 

 
اء هي -١١ اء هيإنش ل  إنش ي آ دة ف ة واح ة عام ل  ئ ي آ دة ف ة واح ة عام دئ دبل ولى بل ي تت ولى  عرب ي تت ؤون عرب ؤونش ا  ش ديها مكتبته ون ل ث يك ة، بحي ة الفكري ا   الملكي ديها مكتبته ون ل ث يك ة، بحي ة الفكري  الملكي

 ..المتخصصة وقاعدة بيانات متكاملة ونقطة اتصال بالكيانات المماثلة على الصعيدين اإلقليمي والعالميالمتخصصة وقاعدة بيانات متكاملة ونقطة اتصال بالكيانات المماثلة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
 
ين         -٢٢ يق ب ا التنس ون مهمته ة تك ة الفكري ة للملكي ة عربي اء منظم ين        إنش يق ب ا التنس ون مهمته ة تك ة الفكري ة للملكي ة عربي اء منظم دانإنش دانالبل ي  البل ة ف ي   العربي ة ف ة   العربي ال الحماي ة  مج ال الحماي مج

داد دراسات          داد دراسات         واالنضمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية، وإع ا االقتصادية     عن  عن  واالنضمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية، وإع ا االقتصادية     المواقف التفاوضية وآثاره ى  المواقف التفاوضية وآثاره ى  عل عل
ة، ورصد   ال سيما المجموعة األ  ال سيما المجموعة األ  وو  المواضيع،المواضيع، المعنية بهذه     المعنية بهذه    البلدانالبلدان، والتنسيق مع مجموعات     ، والتنسيق مع مجموعات     الصعيد اإلقليمي الصعيد اإلقليمي  ة، ورصد   فريقي فريقي

 ..اية حقوق الملكية الفكريةاية حقوق الملكية الفكريةأداء الحكومات العربية في مجال إعمال حمأداء الحكومات العربية في مجال إعمال حم
 
وق     وفي إطار المنظمة المزمع إنشاؤها، يجب إعداد    وفي إطار المنظمة المزمع إنشاؤها، يجب إعداد     -٣٣ ة لحق ات عربي وق     قاعدة بيان ة لحق ات عربي ة قاعدة بيان ة الملكي ا ييسر    الملكي ة، بم ا ييسر     الفكري ة، بم  الفكري

 ..الحماية الفعالة لهذه الحقوق في إطار من التنسيقالحماية الفعالة لهذه الحقوق في إطار من التنسيق
 
ن  -٤٤ دة م ة واح ى درج ا التقاضي عل ون فيه ة، يك ة الفكري ي الملكي ة متخصصة ف اآم وطني اء مح ن إنش دة م ة واح ى درج ا التقاضي عل ون فيه ة، يك ة الفكري ي الملكي ة متخصصة ف اآم وطني اء مح ة إنش ة  هيئ  هيئ

 ..ثالثية من القضاة، على أن يؤهلوا تأهيال  قانونيا  رفيعا ثالثية من القضاة، على أن يؤهلوا تأهيًال قانونيًا رفيعًا
 
ة،  -٥٥ دان العربي ة من البل ة الفكري ة للملكي ة العالمي ى المنظم ه إخطار إل ة، توجي دان العربي ة من البل ة الفكري ة للملكي ة العالمي ى المنظم ه إخطار إل ى توجي ى عل ار عل ار اعتب ا اعتب ا أنه ة أنه دان نامي ة بل دان نامي بل

ا                 اء باحتياج ة للوف ا                وبلدان أقل نموًا لالستفادة من نظام التراخيص اإلجبارية في مجال النسخ والترجم اء باحتياج ة للوف يم في     وبلدان أقل نموا  لالستفادة من نظام التراخيص اإلجبارية في مجال النسخ والترجم يم في     ت التعل ت التعل
ة           ة والفني ة          إطار عضويتها في اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبي ة والفني اريس   ((إطار عضويتها في اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبي اريس   صيغة ب ذا     ))١٩٧١١٩٧١صيغة ب م يستخدم ه ذا     ، حيث ل م يستخدم ه ، حيث ل

 ..الحق إال عدد ضئيل يكاد ال يذآر من البلدان العربيةالحق إال عدد ضئيل يكاد ال يذآر من البلدان العربية
 
دد األطراف،                  -٦٦ ائي أو اإلقليمي أو المتع دد األطراف،                 عدم تقديم تنازالت في إطار اتفاقيات التعاون التجاري الثن ائي أو اإلقليمي أو المتع ا من   عدم تقديم تنازالت في إطار اتفاقيات التعاون التجاري الثن ا من   بم بم

ة؛      ارة العالمي ة التج دان األخرى األعضاء في منظم ات لتشمل البل ذه االتفاقي تفادة من ه أنه توسيع نطاق االس ة؛     ش ارة العالمي ة التج دان األخرى األعضاء في منظم ات لتشمل البل ذه االتفاقي تفادة من ه أنه توسيع نطاق االس ش
دان التي                ة للبل ا ورد في التشريعات الوطني ى مم ة أعل ايير حمائي ة بمع دم المطالب ة بع دان التي               بحيث تتمسك البلدان العربي ة للبل ا ورد في التشريعات الوطني ى مم ة أعل ايير حمائي ة بمع دم المطالب ة بع بحيث تتمسك البلدان العربي

ة،        دان العربي ع البل ة م ى الشراآة التجاري ة،       تسعى إل دان العربي ع البل ة م ى الشراآة التجاري ة        تسعى إل دة حماي اال حيث التزمت بم ة غواتيم ا حدث في حال ذا م ة        وه دة حماي اال حيث التزمت بم ة غواتيم ا حدث في حال ذا م وه
ات                                   ة في الوالي دة المطبق أن الم ًا ب دواء  بلغت سبع عشرة سنة، علم ا في مجال ال ر المفصح عنه ات                                  للمعلومات غي ة في الوالي دة المطبق أن الم ا  ب دواء  بلغت سبع عشرة سنة، علم ا في مجال ال ر المفصح عنه للمعلومات غي

 ..المتحدة األمريكية، طبقا  التفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية هي خمس سنوات فقطالمتحدة األمريكية، طبقًا التفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية هي خمس سنوات فقط
 
ا،             صياغة نصوص قانونية  صياغة نصوص قانونية   -٧٧ ل السلبي له تبعاد النق ا واس ل اإليجابي للتكنولوجي ا،              عربية الطابع تستهدف النق ل السلبي له تبعاد النق ا واس ل اإليجابي للتكنولوجي  عربية الطابع تستهدف النق

 ..مع احترام األهداف التي وضع من أجلها اتفاق تريبس حسبما هو ثابت في ديباجتهمع احترام األهداف التي وضع من أجلها اتفاق تريبس حسبما هو ثابت في ديباجته



 

 

-٣٣-

 المرفق األول
 

 إلنشاء االتفاقيات الدولية الرئيسية  فيعضوية البلدان العربية
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 
 اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -ألف

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 األردناألردن ١٩٧٢ ويولي/تموز ١٢
 مارات العربية المتحدةمارات العربية المتحدةاإلاإل ١٩٧٤سبتمبر /أيلول ٢٤
 البحرينالبحرين ١٩٩٥ ويوني/حزيران ٢٢
 تونستونس ١٩٧٥أآتوبر /تشرين األول ٢٨

 الجزائرالجزائر ١٩٧٥أبريل /نيسان ١٦
 ية العربية الليبية ية العربية الليبية الجماهيرالجماهير ١٩٧٦بر سبتم/أيلول ٢٨

  السورية السورية العربية العربيةالجمهوريةالجمهورية ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٨
 جيبوتيجيبوتي ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 السودانالسودان ١٩٧٤فبراير /شباط ١٥

 الصومالالصومال ١٩٨٢أآتوبر /تشرين األول ١٨
 العراقالعراق ١٩٧٦يناير /آانون الثاني ٢١

 ع مانُعمان ١٩٩٧فبراير /شباط ١٩
 قطرقطر ١٩٧٦مبر سبت/أيلول ٣
 الكويتالكويت ١٩٩٨ أبريل/نيسان ١٤

 لبنانلبنان ١٩٨٦ديسمبر /آانون األول ٣٠
 مصر مصر  ١٩٧٥أبريل /نيسان ٢١
 المغربالمغرب ١٩٧١ ويولي/تموز ٢٧
  العربية السعودية العربية السعوديةالمملكةالمملكة ١٩٨٢مايو /أيار ٢٢
 موريتانيا موريتانيا  ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ١٧
 اليمناليمن ١٩٧٩مارس /آذار ٢٩

ة           . . int.wipo.www://http: : الموقع اإللكتروني الموقع اإللكتروني   ،،٢٠٠٤٢٠٠٤  بلدا  في عام  بلدًا في عام    ٢٢١٨١٨: : اإلحصاء العام اإلحصاء العام : : المصدرالمصدر ات الدولي ى االتفاقي ذآر أن االنضمام إل ة         والجدير بال ات الدولي ى االتفاقي ذآر أن االنضمام إل ي والجدير بال ي  الت    الت
 .. لدي االنضمام إليها لدي االنضمام إليهاماليةماليةالمنظمة بسداد أي مبالغ المنظمة بسداد أي مبالغ في في  األعضاء  األعضاء البلدانالبلدان على  على التزاما التزامًاتديرها هذه المنظمة ال يرتب تديرها هذه المنظمة ال يرتب 

 
 ٣ فقرة ٩تعديل المادة :عالمية للملكية الفكريةاتفاقية إنشاء المنظمة ال  -باء

 
دان      ٣٣ فقرة   فقرة  ٩٩انضم وصدق على تعديل المادة      انضم وصدق على تعديل المادة        ا بل دًا منه دان       من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستة وأربعون بل ا بل دا  منه  من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستة وأربعون بل

ز  ، ولن ي، ولن ي٢٠٠٠٢٠٠٠مارس مارس // آذار آذار٣٠٣٠، والمملكة العربية السعودية في      ، والمملكة العربية السعودية في      ٢٠٠٠٢٠٠٠فبراير  فبراير  // شباط  شباط ١١عربيان هما األردن في     عربيان هما األردن في      ز  دخل هذا التعديل حي دخل هذا التعديل حي
 ..النفاذ قبل انضمام وتصديق ثالثة أرباع البلدان األعضاءالنفاذ قبل انضمام وتصديق ثالثة أرباع البلدان األعضاء



 

 

-٣٤-

 المرفق الثاني
 

  مجالفي االتفاقيات الدولية الرئيسية فيعضوية البلدان العربية 
 حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 )١٨٨٦اتفاقية برن،  (اتفاقية حماية المصنفات األدبية والفنية  -ألف

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية والتاريخيغة المعمول بها لديها الص

 ردنردناألاأل ١٩٩٩ ويولي/تموز ٢٨ ١٩٩٩ ويولي/تموز ٢٨ -باريس 
 مارات العربية المتحدةمارات العربية المتحدةاإلاإل ٢٠٠٤و يولي/ تموز١٤ ٢٠٠٤و يولي/ تموز١٤
 البحرينالبحرين ١٩٩٧مارس /آذار ٢ ١٩٩٧ مارس/آذار ٢ -باريس 
 تونستونس ١٨٨٧ديسمبر /آانون األول ٥ ١٩٧٥أغسطس /آب ١٦ -باريس 
   الجزائرالجزائر ١٩٩٨أبريل /نيسان ١٩ ١٩٩٨أبريل /نيسان ١٩ -باريس 
  العربية الليبية  العربية الليبية الجماهيريةالجماهيرية ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢٨ ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢٨ -باريس 
  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ٢٠٠٤يونيو / حزيران١١ ٢٠٠٤يونيو / حزيران١١
 جيبوتيجيبوتي ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٢و ماي/ أيار١٣ - باريس

 السودانالسودان ٢٠٠٠ديسمبر / آانون األول٢٨ ٢٠٠٠ديسمبر / آانون األول٢٨ - باريس
 عمانعمان ١٩٩٩يوليو / تموز١٤ ١٩٩٩ -باريس 

 قطرقطر ٢٠٠٠يوليو / تموز٥ ٢٠٠٠يوليو / تموز٥ - باريس
 لبنانلبنان ١٩٤٧سبتمبر /أيلول ٣٠ ١٩٤٧سبتمبر /أيلول ٣٠ –روما 

 مصرمصر ١٩٧٧ ويوني/حزيران ٧ ١٩٧٦ ويوني/حزيران ٧ -باريس 
 المغربالمغرب ١٩١٧ ويوني/حزيران ١٦ ١٩٨٧مايو /أيار ١٧ -باريس 
  العربية السعودية العربية السعوديةالمملكةالمملكة ٢٠٠٤مارس / آذار١١ ٢٠٠٤مارس /آذار ١١
 موريتانياموريتانيا ١٩٧٣فبراير /شباط ٦ ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢١ -باريس 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥  مايومايو//، أيار، أيار والثقافة والثقافة والعلم والعلمومنظمة األمم المتحدة للتربيةومنظمة األمم المتحدة للتربية  ؛؛int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعية الفكريةية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكإحصاء المنظمة العالمية للملك: : المصدرالمصدر
 

  التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعةومنتجي األداء فنانياالتفاقية الدولية لحماية   -باء
 )١٩٦١ ،رومااتفاقية (

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني١٤
 لبنانلبنان ١٩٩٧أغسطس /آب ١٢

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ، بلدا بلدًا  ٧٩٧٩: : إلحصاء العامإلحصاء العاماا: : المصدرالمصدر
 

 ضد النسخ غير المشروع) الفونوجرامات( التسجيالت الصوتية منتجياتفاقية حماية   -جيم
 )١٩٧٠ ،جنيفاتفاقية (

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 مصرمصر ١٩٧٨أبريل /نيسان ٢٣
 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ٧٤٧٤: :  اإلحصاء العام اإلحصاء العام::المصدرالمصدر



 

 

-٣٥-

 )١٩٧٤ ،لبروآساتفاقية (  عبر التوابع الصناعيةالبرامجحاملة اإلشارات اتفاقية توزيع   -دال
 

 البلدالبلد ويةتاريخ العض
 المغربالمغرب ١٩٨٣ سنة ويوني/حزيران ٣٠

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ٢٦٢٦: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 )١٩٨٩ ،جنيف(البصرية و للمصنفات السمعية الدولياتفاقية التسجيل   -هاء
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
  أي بلد عربي أي بلد عربيلم ينضم إليهالم ينضم إليها --

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ١٣١٣: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

  دخلت حيز التنفيذ التي١٩٧١صيغة باريس ( المؤلف لحقوقاالتفاقية العالمية   -واو
 )١٩٧٤ يوليو / تموز١٠ في

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 تونستونس ١٩٧٥مارس /آذار ١٠
 ئرئرالجزاالجزا ١٩٩٣مايو / أيار١٨
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ١٩٩٤أبريل / نيسان١٣

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ٦٤٦٤: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 )١٩٧٩ ،مدريد (عائدات حقوق المؤلف االزدواج الضريبي على تفادي اتفاقية  -زاي
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
 العراقالعراق ١٩٨١يوليو / تموز١٥
 مصرمصر ١٩٨٢فبراير / شباط١١

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدان، بلدان،   ٧٧: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 )١٩٨٩ ،واشنطن(اتفاقية الدوائر المتكاملة   -حاء
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
 مصرمصر ١٩٩٠ ويوني/حزيران ٢٩

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعالمنظمة العالمية للملكية الفكريةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ::المصدرالمصدر

 ..ب لذلكب لذلكووالمطلالمطللم تدخل حيز التنفيذ بعد حيث لم تستوف النصاب لم تدخل حيز التنفيذ بعد حيث لم تستوف النصاب   ::مالحظةمالحظة
 
 
 



 

 

-٣٦-

 )١٩٩٦( حق المؤلف فياتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية   -طاء
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
 األردناألردن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٧
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٤يوليو / تموز١٤

 ..int.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ٥٢٥٢: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 )١٩٩٦ (  اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في األداء والتسجيالت الصوتية-ياء
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
 األردناألردن ٢٠٠٤مايو / أيار٢٤

 ..in.wipo.www://http  :: على الموقع على الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدا ، بلدًا،   ٤٩٤٩  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 



 

 

-٣٧-

 المرفق الثالث
 

  االتفاقيات الدولية الرئيسيةفيعضوية البلدان العربية 
 اعيةالملكية الصن مجال حماية في

 
 )١٨٨٣باريس،  (اتفاقية حماية الملكية الصناعية  -ألف

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية والتاريخالصيغة المعمول بها لديها 

 األردناألردن ١٩٧٢ ويولي/تموز ١٧ ١٩٧٢ ويولي/تموز ١٧ -ستوآهولم 
 حدةحدةاإلمارات العربية المتاإلمارات العربية المت ١٩٩٦سبتمبر /أيلول ١٩ ١٩٩٦سبتمبر /أيلول من ١٩ -ستوآهولم 

 البحرينالبحرين ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول ٢٩ ١٩٩٧أآتوبر /تشرين األول ٢٩ -ستوآهولم 
 تونستونس ١٨٨٤ يوليو/ تموز٧ ١٩٧٦ أبريل/ نيسان١٢ -ستوآهولم 
 الجزائرالجزائر ١٩٦٦مارس /آذارأول  ١٩٧٥أبريل /نيسان ٢٠ -ستوآهولم 
  العربية الليبية  العربية الليبية الجماهيريةالجماهيرية ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢٨ ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢٨ -ستوآهولم 

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ١٩٢٤سبتمبر /أيلول ١ ١٩٤٧سبتمبر /أيلول ٣٠ –لندن 
 جيبوتيجيبوتي ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ -ستوآهولم 

 العراقالعراق ١٩٧٦يناير /آانون الثاني ٢٤ ١٩٧٦يناير /آانون الثاني ٢٤ -ستوآهولم 
 السودان السودان  ١٩٨٤أبريل /نيسان ١٦ ١٩٨٤أبريل /نيسان ١٦ -ستوآهولم 
 عمانعمان ١٩٩٩ ويولي/تموز ١٤ ١٩٩٩ ويولي/تموز ١٤ -ستوآهولم 

 قطرقطر ٢٠٠٠مايو / أيار٥ ٢٠٠٠مايو / أيار٥ –ستوآهولم 
 ١٩٤٧سبتمبر /أيلول ٣٠ -لندن 

 ٣٠:١٣ المواد –ستوآهولم 
 ١٩٨٦ديسمبر /آانون األول ٣٠

 لبنانلبنان ١٩٢٤سبتمبر /أيلول ١

 مصر مصر  ١٩٥١سبتمبر /أيلول ١ ١٩٧٥مارس /آذار ٦ -ستوآهولم 
 المغربالمغرب ١٩١٧ ويولي/تموز ٣٠ ١٩٧١أغسطس /آب ٦ستوآهولم 
 مملكة العربية السعوديةمملكة العربية السعوديةالال ٢٠٠٤مارس / آذار١١ ٢٠٠٤مارس / آذار١١ستوآهولم 
 موريتانياموريتانيا ١٩٦٥أبريل /نيسان ١١ ١٩٧٦سبتمبر /أيلول ٢١ستوآهولم 

 ..int.wipo.www://http  ::، على الموقع، على الموقع٢٠٠٥٢٠٠٥  مايومايو//أيارأيارصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، صاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،  إح إحبلدا ،بلدًا،  ١٦٩١٦٩: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 ١٩٧١ ستراسبورغ، وضعت في عام ( االختراع  اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات-باء
 )١٩٧٩ عام فيوعدلت 

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 مصرمصر ١٩٧٥تشرين األول / أآتوبر١٧
 ..int.wipo.www://http  ::، على الموقع، على الموقع٢٠٠٤٢٠٠٤لعام لعام  إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية  إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،،بلدا بلدًا  ٥٥٥٥: : مماإلحصاء العااإلحصاء العا: : المصدرالمصدر

 
 نظام براءات االختراع بإيداع الكائنات الدقيقة الدولي االعتراف اتفاقية  -جيم

 )١٩٨٠ عام في وعدلت ١٩٧٧ عام ضعت فيو  ،بودابست(       
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية
 تونستونس ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٣

 ..int.wipo.www://http  ::على الموقععلى الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بلدا ، بلدًا،   ٦٠٦٠: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر



 

 

-٣٨-

 ١٩٧٠ عام فيوضعت واشنطن،  ( بشأن البراءاتالدولياتفاقية التعاون   -دال
 )١٩٨٤ و١٩٧٩ عامي فيوعدلت 

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ١٩٩٩مارس /آذار ١٥
 تونستونس ٢٠٠١ديسمبر / آانون األول١٠

 الجزائرالجزائر ٢٠٠٠مارس /آذار ٨
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٢٠٠٣يونيو / حزيران٢٦
 السودانالسودان ١٩٨٤ أبريل/نيسان ١٦

 ع مانُعمان ٢٠٠١أآتوبر / تشرين األول٢٦
 مصرمصر ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٦
 المغربالمغرب ١٩٩٩ أآتوبر/تشرين األول ٨

 موريتانياموريتانيا ١٩٨٣أبريل /نيسان ١٣

 ..int.wipo.www://http: : لموقعلموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على ا، ،  بلدا  بلدًا١٢٦١٢٦: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 )٢٠٠٠ عام  وضعت فيجنيف(  اتفاقية قانون البراءات -هاء
 

 البلدالبلد  التنفيذتاريخ
 الجزائرالجزائر ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨
 السودانالسودان ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨
 لبنانلبنان ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨

 ..int.wipo.www://http: : لموقعلموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على ا، ،  بلدا  بلدًا١٢٦١٢٦اإلحصاء العام اإلحصاء العام بلدان، بلدان،   ١٠١٠  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 ١٨٩١مدريد، وضعت في عام (اتفاقية التسجيل الدولي للعالمات التجارية   -واو
 )١٩٨٩، والبروتوآول المحلق بها ١٩٧٩وعدلت في 

 
  بروتوآولفيالعضوية 

 مدريد

 آخر صيغة معمول بها لديها
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية وبالتاريخ

 الجزائرالجزائر ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ –ستوآهولم  -
  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ٢٠٠٤أغسطس / آب٥ ٢٠٠٤أغسطس / آب٥ 
 السودانالسودان ١٩٨٤ مايو/أيار ١٦ ١٩٨٤ مايو/أيار ١٦ –ستوآهولم  -
 مصر مصر  ١٩٥٢ يوليو/تموز ١ ١٩٧٥مارس /آذار ٦ –ستوآهولم  -

 أآتوبر/تشرين األول ٨
١٩٩٩ 

 المغربالمغرب ١٩١٧ يوليو/تموز ٣٠ ١٩٧٦يناير /آانون الثاني ٢٤ –ستوآهولم 

 ..int.wipo.www://http: : ل، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعل، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعبلدا  في البروتوآوبلدًا في البروتوآو  ٦٦٦٦ بلدا  في االتفاقية و بلدًا في االتفاقية و٥٦٥٦  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 
 
 
 



 

 

-٣٩-

 ١٩٥٧عام في وضعت نيس، (  اتفاقية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات -زاي
 )١٩٧٩ عام فيوعدلت 

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية والتاريخالصيغة المعمول بها لديها 

 تونستونس ١٩٦٧ مايو/أيار ٢٩ ١٩٦٧مايو /أيار ٢٩ -نيس 
 الجزائرالجزائر ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ -ستوآهولم 

  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
 لبنانلبنان ١٩٦١أبريل /نيسان ٨ ١٩٦١أبريل /نيسان ٨ -نيس 

 مصرمصر ٢٠٠٥يونيو / حزيران١٨ 
 المغربالمغرب ١٩٦٦أآتوبر /تشرين األول ١ ١٩٧٦يناير /آانون الثاني ٢٤ -ستوآهولم 

 ..int.wipo.www://http: :  الموقع الموقعإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية علىإحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على  بلدا ،بلدًا،  ٧٥٧٥: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 ١٩٧٣فيينا، وضعت في عام (  اتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعالمات -حاء
 )١٩٧٥وعدلت في عام 

 
 البلدالبلد  العضويةتاريخ

 تونستونس ١٩٨٥ أغسطس/آب ٩

 ..int.wipo.www://http: : بلدا ، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعبلدًا، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقع  ٢٠٢٠: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 )١٩٩٤ ،جنيف(  التجاريةاتفاقية قانون العالمات  -طاء
 

 البلدالبلد  العضويةتاريخ
 مصرمصر ١٩٩٩ أآتوبر/تشرين األول ٧

 ..int.wipo.www://http: : حصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعبلدا ، إبلدًا، إ  ٣٣٣٣  :: العام العامحصاءحصاءاإلاإل: : المصدرالمصدر
 

 ١٩٢٥ عام فيوضعت الهاي، ( للنماذج الصناعية الدولي اإليداع   اتفاقية-ياء
 )١٩٧٩ عام فيوعدلت 

 
 الوثيقة فيتاريخ العضوية 

  الهاىفيالتكميلية 
تاريخ العضوية 

 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية قة لندن وثيفيتاريخ العضوية   وثيقة الهاىفي
 أآتوبر/تشرين األول ٢٠ ١٩٤٢آتوبر /تشرين األول ٤ - -

١٩٣٠ 
 تونستونس

 مصر مصر  ١٩٥٢ يوليو/تموز ١ ١٩٥٢ يوليو/تموزأول  - -
أآتوبر /األول تشرين ٢٠ ١٩٤١يناير /آانون الثاني ٢١ - -

١٩٣٠ 
 المغربالمغرب

 ..int.wipo.www://http  ::نظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعبلدا ، إحصاء المبلدًا، إحصاء الم  ٤٢٤٢  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 
 
 



 

 

-٤٠-

 ١٩٦٨ عام في ، وضعتلوآارنو( الدولية للنماذج الصناعية التصنيف اتفاقية  -آاف
 )١٩٧٩ عام فيوعدلت 

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية

 لم ينضم إليها أي بلد عربيلم ينضم إليها أي بلد عربي --

 ..int.wipo.www://http  ::بلدا ، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعبلدًا، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقع  ٤٥٤٥: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 )١٩٩٩  التفاقية الهايجنيفصيغة ( للرسوم والنماذج الصناعية الدوليالتسجيل   اتفاقية -الم
 

 البلدالبلد  العضويةتاريخ
 الجزائرالجزائر --
 السودانالسودان --

 ..int.wipo.www://http: :  بلدا  موقعا ، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقع بلدًا موقعًا، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقع٢٤٢٤  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 ،١٨٩١ عام في مدريد فيوضعت (اتفاقية تجريم البيانات المضللة بشأن منشأ البضائع   -ميم
 واشنطن والهاى ولندن ولشبونه، فيثم روجعت 

 )١٩٦٧ عام  فيوألحقت بها وثيقة ستوآهلم
 

 آخر صيغة معمول بها لديها
 والتاريخ

 آخر صيغة معمول بها لديها
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية والتاريخ

 تونستونس ١٨٩٢ يوليو/تموز ١٥ ١٩٤٢أآتوبر /تشرين األول ٤ -لندن  -
 الجزائرالجزائر ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ ١٩٧٢ ويولي/موزت ٥ -لشبونه  ١٩٧٢ ويولي/تموز ٥

  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ١٩٢٤بتمبر س/أيلول ١ ١٩٤٧بتمبر س/أيلول ٣٠ -لندن  -
 لبنانلبنان ١٩٢٤سبتمبر /أيلول ١ ١٩٤٧سبتمبر /أيلول ٣٠ -لندن  -

 مصر مصر  ١٩٥٢ يوليو/تموز ١ ١٩٧٥مارس /آذار ٦لشبونه  ١٩٧٥مارس /آذار ٦
 المغربالمغرب ١٩١٧ يوليو/تموز ٣٠ ١٩٦٧مايو /يارأ ١٥ –لشبونه  -

 ..int.wipo.www://http  :: الموقع الموقعبلدا ، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية علىبلدًا، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على  ٣٤٣٤  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام  ::المصدرالمصدر
 

 ١٩٥٨ام  علشبونه، وضعت في (والتسجيل الدولي لهاحماية دالالت المصدر   اتفاقية -نون
 )١٩٧٩ عام  فيوعدلت

 
 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية الصيغة المعمول بها لديها وتاريخها

 تونستونس ١٩٧٢يوليو /تموز ٥ ١٩٧٣أآتوبر /تشرين األول ٣١ -ستوآهولم 
 الجزائرالجزائر ١٩٧٢ يوليو/تموز ٥ ١٩٧٣أآتوبر /تشرين األول ٣١ -ستوآهولم 

 ..int.wipo.www://http: : ء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الموقعإحصاإحصا، ، بلدا بلدًا  ٢٣٢٣: :  اإلحصاء العام اإلحصاء العام::المصدرالمصدر
 
 
 
 



 

 

-٤١-

 ١٩٦١ عام فيوضعت (  االتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة -سين
 )١٩٩١ و١٩٧٨ و١٩٧٢ أعوام في جنيف في   ثم روجعت 

 
 البلدالبلد  العضويةتاريخ

 األردناألردن ٢٠٠٤أآتوبر /األولتشرين 
 تونستونس ٢٠٠٣أغسطس /آب ٣١

در درالمص ام: : المص اء الع اماإلحص اء الع ام    ٥٨٥٨: : اإلحص يغة ع دخل ص م ت دًا ول ام  بل يغة ع دخل ص م ت دا  ول ع  ١٩٩١١٩٩١بل ى الموق ة عل ة الفكري ة للملكي ة العالمي اء المنظم د، إحص دولي بع اذ ال ز النف ع   حي ى الموق ة عل ة الفكري ة للملكي ة العالمي اء المنظم د، إحص دولي بع اذ ال ز النف   :: حي
int.wipo.www://http.. 
 

 )١٩٨١ ،نيروبي( األولمبي الشعار  حمايةاتفاقية  -عين
 

 البلدالبلد تاريخ العضوية األساسية
 تونستونس ١٩٨٣مايو /أيار ٢١
   الجزائرالجزائر ١٩٨٤أغسطس /آب ١٦
  العربية السورية العربية السوريةالجمهوريةالجمهورية ١٩٨٤أبريل /نيسان ١٣
 عمانعمان ١٩٨٦مارس /آذار ٢٦
 قطرقطر ١٩٨٣ يوليو/تموز ٢٣

 مصر مصر  ١٩٨٢أآتوبر /تشرين األول ١
 المغربالمغرب ١٩٩٣أآتوبر /تشرين األول ١١

 ..int.wipo.www://http: : على الموقععلى الموقع  بلدا ، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكريةبلدًا، إحصاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ٤٣٤٣: : اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر



 

 

-٤٢-

 الرابع المرفق
 

  اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية األعضاء فيالبلدان العربية
  الملكية الفكريةلحقوق التجارية الجوانب اتفاق     

 
   البلدان العربية األعضاء في منظمة التجارة العالمية-فأل

 
 البلدالبلد ةتاريخ العضوية األساسي

 ردنردناألاأل ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١
   مارات العربية المتحدةمارات العربية المتحدةاإلاإل ١٩٩٦أبريل / نيسان١٠

   البحرينالبحرين ١٩٩٥يناير / آانون الثاني١
 تونستونس ١٩٩٥مارس / آذار٢٩
 جيبوتيجيبوتي ١٩٩٥مايو / أيار٣١

 ع مانُعمان ٢٠٠٠أآتوبر /ول تشرين األ٩
 قطرقطر ١٩٩٦يناير / آانون الثاني١٣

 الكويتالكويت ١٩٩٥أبريل / نيسان١١
 مصرمصر ١٩٩٥يونيو / حزيران٣٠
 المغربالمغرب ١٩٩٥يناير / آانون الثاني١

 موريتانياموريتانيا ١٩٩٥مايو / أيار٣١

 ..org.wto.www://http  ::موقعموقع، منظمة التجارة العالمية على ال، منظمة التجارة العالمية على ال٢٠٠٥٢٠٠٥  فبرايرفبراير//شباطشباط  ١٦١٦ بلدا ،  بلدًا، ١٤٨١٤٨  ::اإلحصاء العاماإلحصاء العام: : المصدرالمصدر
 

 وضع مراقب  البلدان التي هي في -باء
 

 البلدالبلد
 الجزائرالجزائر

  العربية الليبية العربية الليبيةالجماهيريةالجماهيرية
 السودانالسودان
 العراقالعراق
 لبنانلبنان

  العربية السعودية العربية السعوديةالمملكةالمملكة
 اليمناليمن

 ..org.wto.www://http: : منظمة التجارة العالمية على الموقعمنظمة التجارة العالمية على الموقع: : المصدرالمصدر
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 المراجع
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