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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ث العلمي إدارة العلوم والبح

الشبكة العربية 

لحقوق الملكية 

الفكرية
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مقدمة

وإيماناالفكرية،يةالملكحمايةألهمية(األلكسو)والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةمنإدراكا
والُمبدعينرينوالمفكللمخترعينالحمايةتوفيرعلىيقتصرالالفكريةالملكيةدوربأنمنها

بمكاناألهميةمنأنهوجدتفقدالمجاالت،مختلففيالتنميةفيحيويادوراتلعببلفحسب،
الفكرية،يةالملكقضاياحولمشتركةعربيةرؤيةلتّنيالعربيةالدولجهودتنسيقيتمأن

الملكيةدخولو العالمية،التجارةمنظمةإنشاءبعدالجديدالواقعفرضهاالتيالتحدياتلمواجهة
الثورةرعصمنالعالموانتقالالجديد،العالميالتجاري النظامعناصرمنكعنصرالفكرية

لسامية،االغاياتهذهولتحقيق.والمعرفةوالمعلوماتاالتصاالتثورةعصرإلىالصناعية
الدعوةتوجيهبوقامتالفكرية،للملكيةالعربيةالشبكةإلنشاءالعربيةالمبادرةالمنظمةأطلقت
.الشبكةإلطالقتحضيريةاجتماعاتلحضورالعربيةللدول
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رؤية الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

الملكيةضاياقحولمشتركةلرؤيةالعربيةالدولتبّنيفيالمساهمة
يتوافقبماة،الفكريالملكيةحقوق وإنفاذحمايةعلىترتكزالفكرية،

التنميةحقيقلتكأداة الفكريةالملكيةواستخدامالدولية،التزاماتهامع
جتماعيةواالوالثقافيةالتكنولوجيةالمجاالتمختلففيالشاملة

.واالقتصادية
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رسالة الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

ربيةةةة، بمةةةا تنميةةةة الةةةوعي بقةةةوانين حمايةةةة حقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة فةةةي الةةةدول الع▪
،يتوافق مع االلتزامات التي فرضتها االتفاقيات الدولية عليها

ة، حفاظةا علةى قدرة وكفاءة مكاتب الملكيةة الفكريةة وأجهةزة اإلنفةاذ العربيةتدعيم ▪
حقوق المخترعين والُمبتكرين والُمبدعين من العرب واألجانب، 

مةا يسةهم فةي معهد تعليمي متخصص لتطةوير تةدريا الملكيةة الفكريةة، بإنشاء ▪
نولوجيةةةةة تحقيةةةةق التنميةةةةة الشةةةةاملة للةةةةدول العربيةةةةة فةةةةي مختلةةةةف المجةةةةاالت التك

.واالقتصاديةوالثقافية واالجتماعية 



5

أهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

ريةالفكمساعدة الدول العربية على وضع استراتيجيات لحماية وإنفاذ حقوق الملكية 1.

ي مجال تطوير التعاون بين الدول العربية في مختلف مجاالت الملكية الفكرية، وخاصة فتوثيق 2.
.وأوضاعهاتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتالءم مع ظروفها 

يتوافةق مةع بمةا ، ةالفكريةفةي بلةورة رؤيةة عربيةة مشةتركة حةول القضةايا المتصةلة بالملكيةة اإلسهام 3.
.أهداف األلفية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها هيئة األمم المتحدة

.الفكريةرفع كفاءة األجهزة الحكومية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية 4.

سةها مةن المنظةور تعليم حمايةة حقةوق الملكيةة الفكريةة فةي الةوطن العربةي، واالهتمةام بتدريتطوير 5.
.  التنموي 
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أهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

فكريةةة مةةن الجامعةةات ومسسسةةات التعلةةيم العربيةةة علةةى اسةةتحداي بةةرامي لتةةدريا الملكيةةة الحةة  6.
,التنموي المنظور 

لةةةف األنشةةةطة مسةةةتول الةةةوعي بةةةين كافةةةة المعنيةةةين بالملكيةةةة الفكريةةةة وانعكاسةةةاتها علةةةى مخترفةةةع 7.
.المجتمعالصناعية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في 

ة الفكريةةةة، التعةةةاون مةةةع المسسسةةةات والمنظمةةةات اإلقليميةةةة والدوليةةةة المعنيةةةة بحقةةةوق الملكيةةةتةةةدعيم 8.
.التنمويةواالستفادة من برامجها 

لةف صةورها، قاعدة بيانات تشمل األسةاتذة والخبةراء العةرب فةي مجةال الملكيةة الفكريةة بمختإعداد 9.
.ريةكالفكما تشمل الدراسات والتقارير واألبحاي واألحكام القضائية المتصلة بالملكية 
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العربية لحقوق الملكية الفكريةمجاالت عمل الشبكة 

إنشةةاء موقةةع التواصةةل بةةين أعضةةاء الشةةبكة و يةةرهم مةةن المعنيةةين بالملكيةةة الفكريةةة، مةةن خةةاللإتاحةةة 1.
ئية الخاصةةةة إلكترونةةةي علةةةى لةةةبكة المعلومةةةات الدوليةةةة تنشةةةر بةةةه القةةةوانين واللةةةوائ  واألحكةةةام القضةةةا

ذات ا مةن المعلومةات بالملكية الفكرية في البلدان العربية، وكذلك الدراسات والتقارير واألبحاي و يرهة
.العالقة

ع الةةةةدول المةةةةستمرات والنةةةةدوات وحلقةةةةات البحةةةة  وور  العمةةةةل والةةةةدورات التدريبيةةةةة، بالتنسةةةةيق مةةةةعقةةةةد 2.
.الفكريةالعربية، لمناقشة كافة قضايا الملكية 

ات تةةةدعيم الةةةروابل مةةةع الجامعةةةات ومراكةةةز البحةةة  فةةةي الةةةدول العربيةةةة واألجنبيةةةة، ومسةةةاعدة الجامعةةة3.
فادة مةةةن ابتكاراتهةةةا ومسسسةةةات التعلةةةيم العربيةةةة علةةةى تبّنةةةي سياسةةةات للملكيةةةة الفكريةةةة تتةةةي  لهةةةا االسةةةت

.واختراعاتها
لفكريةةة، بمةةا مةةع حكومةةات الةةدول العربيةةة لوضةةع اسةةتراتيجيات لحمايةةة وإنفةةاذ حقةةوق الملكيةةة االتعةةاون 4.

.لهايحقق حماية فعالة 
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العربية لحقوق الملكية الفكريةمجاالت عمل الشبكة 

بيةة ولجنةة إدارة نقاط اتصال في كل دولة من الدول العربية، لتكون همزة وصل بين البلدان العر إنشاء 4.
.  الشبكة

، واقتةةراا الحلةةول فةةي مواجهةةة ظةةاهرة السةةلع المقلةةدة والمزيفةةة التةةي تنتهةةك حقةةوق الملكيةةة الفكريةةةاإلسةةهام 5.
.المعنيةالمناسبة لها بالتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات 

عربيةة، أو فةي نشةر دور بةار  فةي تطةوير التشةريعات الالتةي لهةا في تكريم الشخصيات العربيةة اإلسهام 6.
.  ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية والتوعية بدورها في التنمية الشاملة

.مهام أخرل تقررها لجنة إدارة الشبكة لتحقيق أهدافهاأي 7.
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الالئحة التنظيمية للشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

إدارة الشبكة

مالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو

هةّم القضةايا التةي تهةّم أ شة تقوم المنظمة باإللراف على عمل الشبكة وذلك بعقد اجتماعات خبراء اللجنة االستشارية والمنظمات والجهات األعضاء والتواصل معهم لمناق
.مجال الملكية الفكرية والعمل على تنفيذ البنود الخاّصة بمجال عمل الشبكة

اللجنة االستشارية

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

عضوية الشبكة

أفراد عرب

ومؤسسات من خارج الوطن العربيأفراد 

أعضاء شرف
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خاتمة

حماية الشبكة وتوجهاتها العامة تمليها الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكريةعمل 

شاملة في فعالة، وفهم واستيعاب كيفية استخدام هذه الحماية كأداة لتحقيق التنمية ال

وافق مع مختلف الجوانب التكنولوجية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، بما يت

الدول العربية في يتطلب تعاونالذي المعايير العالمية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية، 

اعدة الدول إنشاء شبكة عربية للملكية الفكرية تضم عددا من الكفاءات والخبرات لمس

تنفيذ هذه العربية في وضع سياسات استراتيجية للملكية الفكرية، ووضع آليات ل

ي مختلف السياسات، بما يساعدها على استخدام الملكية الفكرية كأداة فعالة للتنمية ف

ة ويعزز هذا التوجه تشابه ظروف وأوضاع الدول العربية، ووجود مصلح. المجاالت

.نعيشهامشتركة لديها في مواجهة التحديات الجديدة التي 
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دعوة

فكرية من أجل تحقيق رؤية وأهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية ال
دعو المنظمة للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، ت
والمراكز العربية للتربية والثقافة والعلوم جميع المنظمات والمسسسات
الق وتفعيل العربية والدولية المتخّصصة للمشاركة والتعاون معها في إط

لخبرات هذه المبادرة العربية عن طريق االنضمام لعضويتها وتبادل ا
.والعمل على حسن تنفيذ رسالتها
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شكًرا 

...


