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 شكر وتقد�ر

قسم االبتكار في شعبة التكنولوجيا  دراسةال ههذ    ّ أعد  
االجتماعية وللجنة االقتصادية في امن أجل التنمية 

لسنتين ل طار برنامج عملهإفي ، )اإلسكوا( لغربي آسيا
2018-2019. 

على تقرير إتستند هذه الدراسة و ه السيد بيار     ّ موس  ّ              أعد    
ٍ                        محام  متخصص في مجال الملكية وهو الخوري،     

الفكرية وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وأستاذ 
ت  ّ   مادة القانون في جامعة الحكمة في بيروت. وقد تم                                              

خالل اجتماع مجموعة  ة مسودة الدراسةمناقش
 منطقةالفكرية في ال أنظمة الملكية"الخبراء بعنوان 

 2019أبريل /نيسان 18و 17الذي انعقد في  "ةالعربي
 التي المعلومات والمعارف  تم  ِ خد     ُ است  و. في بيروت
خالل االجتماع من دارت والمناقشات التي  تم تشاركها

 أجل تحسين الدراسة.

نبال  ةالسيد ت عليهاشرفأهذه الدراسة ووقادت 
التكنولوجيا من أجل شعبة ل ة باإلنابةمديرالإدلبي، 

     ً أيضا   شاركتقد و .قسم االبتكار ةالتنمية ورئيس
السيدة ليز دينر، الموظفة المعاونة إلدارة البرنامج في 

مراجعتها من قسم االبتكار، في هذه الدراسة وفي 
 . بل األقران ِ ق  

                       ّ                   وقد راجع هذه الدراسة كل  من السيد وليد عبد 
دول العربية في مدير المكتب اإلقليمي لل ،الناصر

المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسيد محمود 
 صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 في مصر.

  ّ                          كل  من السيد فؤاد مراد، مدير                    ً وراجع الدراسة أيضا  
التكنولوجيا من أجل التنمية،  شعبةبرنامج في 

والسيد نيرانجان سارانجي، موظف الشؤون 
االقتصادية في شعبة التنمية والتكامل االقتصادي في 

لى إاإلسكوا. باإلضافة إلى ذلك، استندت هذه الدراسة 
إلى سكوا واجتماعات داخلية لإل في  �    ا بديتتعليقات 

سكوا.مالحظات لجنة المطبوعات في اإل
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 ي�نفيذ لخصم

ة في مة مهيبنية قانونة ية الفكريأصبحت الملك
 التكنولوجيا والمعرفة.د على       ِ المعتم  اقتصاد اليوم 

في   ً ا  يجوهر       ً ة دورا  ية الفكريوتؤدي سياسات الملك
وريادة  بتكاراالوتعزيز والتطوير بحث إدارة ال

من      ً جزءا   الملكية الفكريةحقوق  شكل        ُ عمال. وت  األ
د من المعاهدات الثنائ ّ                      نظام معق  ة األطراف ي       

دةيواإلقليم ّ   ة والمتعد  ر           ّ   األطراف التي ال تزال تتطو                        
 منذ القرن التاسع عشر.

بشكلها الحديث  الملكية الفكريةحقوق  صحيح أن
فا   َ   ً أصبحت موجودة ومعتر  منذ  يفي العالم العرببها                   

وضعت قليلة ة يعرب  ً ا  بلدان  ّ    إال  أن بداية القرن الماضي، 
تدابير تتضمن ة ية الفكريملكلة لية وطنياستراتيج

ر تنميتها وإدارتها وحمايتها َ ي    ُ وت  تشجع   .بشكل فعال  ّ                           س 
 ،األخرى الملكية الفكريةبالمقارنة مع أسواق  وبالتالي
ضح أن يكيأو األمرمنها ة يكاألوروب ّ       ة، يت  الحاجة كبيرة     

 الملكية الفكريةحماية حقوق وتحسين تنمية إلى     ً جدا  
 ة.يفي المنطقة العرب واستغاللها

ل تات العشرين الماضيالسنومدى وعلى  ِ  َ ة، ب ذ   ُ جهود     
استحداث تشريعات  م. فقد تاالتجاه اهائلة في هذ

ة بالتعاون يفي البلدان العرب الملكية الفكريةب ةخاص
، ضمن )الويبو( ةية الفكرية للملكيالعالم مع المنظمة

ات اتفاقة أو عبر يطار عمل منظمة التجارة العالمإ
 هذه البلدان امتثالة األطراف، من أجل ضمان يثنائ

المتعلق بالجوانب المتصلة  تفاقبموجب اال هالتزاماتال
وعلى  )تريبس( الملكية الفكريةبالتجارة من حقوق 

ة في يدان العربلوواصلت البة. يالساحة الدول
التقليد الحد من تشريعاتها الجهود المبذولة من أجل 

ين                 َ ناجحة ببن القطاع  والقرصنة عبر إنشاء شراكات 
 الخاص والعام.

ولكن، بالنسبة إلى اقتصادات األسواق الناشئة في 
فإن االبتكار الحقبة القائمة على المعرفة،  هذه

جات والخدمات هما اللذان                         َ والعمليات اإلبداعية للمنت  
والتصميم . ةيوالتنمية االقتصاد ومالنيدفعان عجلة 

ي إلى دالمؤ الفكريةالملكية المتوازن لحقوق 
. ومن هكهذنتيجة بإمكانه أن يحقق  ،احتكارات مؤقتة

ة للحصول على عائدات يدون الحقوق القانون
 للقيامات، من المرجح أن تتراجع الحوافز بتكاراال

يجب ة. وفي هذا الصدد، يمبتكرة وإبداع أنشطةب
مقابل تحسين الوصول  بتكارز اال               ّ تحقيق توازن يحف  

وتساهم  ا من أجل تعزيز التنوع.إلى التكنولوجي
حماية  تهيئة األطر الكفيلة بتعزيزعدة في  عوامل
، إلى جانب عوامل التي تدعم ،الملكية الفكريةحقوق 
 بتكارها نحو االمسارة في يربالمنطقة الع أخرى،

 . ية واالستثمار األجنبيوالتجارة العالم

 الملكية الفكريةهذا التقرير قوانين يستعرض 
 ناولويت، المنطقة العربيةوممارساتها في بعض بلدان 

    َ                             مجال ي براءات االختراع وحقوق الطبع        ً تحديدا  
أمثلة من بلدان أخرى عند االقتضاء  أضيفتووالنشر. 

 بتكارواال الملكية الفكريةإليضاح الروابط بين 
أهداف التنمية على مسار تحقيق والتقدم  ،ةيوالتنافس

إلظهار الممارسات  وأ ،ةيالعربالمستدامة في المنطقة 
تواجهها أنظمة  معينة تحديات الجيدة في معالجة

 .الملكية الفكرية

تحقيق ة لمعضلة يالتقرير بعض الحلول العمليقترح و
 تؤذيقد  لملكية الفكريةل قوية حمايةالتوازن بين 

 يتعلق بتعميم في ما      ً خصوصا  المصلحة العامة، 
ن أن ال يمك لملكية الفكريةضعيف لالمعرفة، ونظام 

ب له االستدامة  َ               ت كت  ين على تشجيع الباحث بسبب عدمُ  



vi 

            ً ويقترح أيضا  . بتكارة االيكبح عملوبالتالي  ،بتكاراال
  ّ             مك ن السلطات من ت، الملكية الفكريةأداة تقييم ألنظمة 

عمل   ّ ي  أبداية ة األنظمة وثغراتها منذ يتحديد فعال
تسويق.الإلى      ً وصوال   يحمائ
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 مقدمة

ة في مة مهيبنية قانون الملكية الفكريةأصبحت 
التكنولوجيا والمعرفة، د على       ِ المعتم  اقتصاد اليوم 

     ً دورا   يالذي يؤد يالبشر يالفكرفهي تحمي االستثمار 
ن تنمية المستدامةال تحقيقفي       ً كبيرا   ّ  في بلد معي           1 .

لركائز قواعد لالوضع ب الملكية الفكريةوترتبط 
 ،سة لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة     � المؤس  

 .، وبتنظيم هذه الركائزبداعواإل بتكاراال        ً وتحديدا  

د      ً جزءا   الملكية الفكريةحقوق     ّ  وتشك ل  ّ   من نظام معق            
 ،ةيواإلقليم ،ة األطرافيمن المعاهدات الثنائ

زال تتطور منذ القرن ة األطراف التي ال توالمتعدد
ة تساعد دات وعوامل عيوتدعمها آل .التاسع عشر

عينيالنظر ات/واضعي ّ    ات والمشر   ات/وصانعي ات/        
 ،يالواقع الحالات يلتحد ةستجاباالالسياسات في 

ات والسياسات وتنفيذها من يكصياغة االستراتيج
الملكية أجل تشجيع التقدم والتنمية. وتؤدي سياسات 

وفي والتطوير اة البحث في إدر       ً أساسيا       ً دورا   الفكرية
 وريادة األعمال. بتكارتحسين اال

، كثيرة مةة بمناطق متقديعند مقارنة المنطقة العربو
ضح أنها لم تمنح ح ّ                  يت   .ةيولواأل الملكية الفكريةقوق  

 أن البلدان النامية،  ربما يعود السبب في ذلك إلىو
اتفاقية لم يتم تمثيلها في  ،ة يالعرب بلدانبما فيها ال

ق  التي ة يصناعة اليباريس لحماية الملك عام في  تعُ  � و 
ات تحديد يفي عملتلك البلدان  لم تشارك كما. 1883

لحماية  يالحال الدوليالنظام المعايير التي أنشأت 
ة أن يرى بعض البلدان العربية. وية الصناعيالملك

 ة،يالثقافة الغرب نابع من الملكية الفكريةمفهوم 
، 2ة لمصالح الغرب واحتياجاتهييمنح األولو وبالتالي

ق مع ظروف ومفاهيم قد ال تتواف       ً أفكارا   يطرحو

قد المالحظة وعلى الرغم من أن هذه ة. يالبلدان العرب
يت  حتى مطروحة ال تزال  فهي، 2001في عام  �  ِ   ا عط 

 301كالتقرير الخاص رقم  ، وتندرج في تقاريراليوم
للواليات  يالصادر عن الممثل التجار، 2018لعام 

ة على قائمة ي، الذي يضع أربعة بلدان عرب3المتحدة
مصر العربية المتحدة ولبنان واإلمارات هي و ،المراقبة

قائمة ين اثنين على        َ ة، وبلد  ية السعوديوالمملكة العرب
 هما الجزائر والكويت.و ،ةياألولوذات مراقبة ال

 األخرى الملكية الفكريةبأسواق  ةمقارنالعند ف
ضح أن حماية حقوق ، منها ةيكية واألمريكاألوروب ّ                  يت   

ة يواستغاللها في المنطقة العرب الملكية الفكرية
        ّ وعلى مر   .والتحسين تطويرال من يحتاجان إلى الكثير

 اجهود هائلة في هذ                          ُ    السنوات العشرين الماضية، ب ذلت
الملكية تتعلق ب. فقد تم استحداث تشريعات االتجاه
ة بالتعاون مع المنظمة يفي البلدان العرب الفكرية

، ضمن إطار عمل )الويبو( ةية الفكرية للملكيالعالم
ة يات ثنائاتفاقمن خالل ة أو يمنظمة التجارة العالم

 هالتزاماتال هذه البلدان طراف، من أجل ضمان امتثالاأل
المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من  فاقتبموجب اال

ة. يوعلى الساحة الدول )تريبس( الملكية الفكريةحقوق 
تها الجهود المبذولة ة في تشريعايدان العربلاصل البتوو

إنشاء من خالل والقرصنة التقليد من أجل الحد من 
ين الخاص والعام. وعلى                        َ شراكات ناجحة ببن القطاع  

ال تخضع للقانون  الملكية الفكريةالرغم من أن حقوق 
مصادر ُ       ت ستخدم بحد ذاته،  يوالفقه القانون ياإلسالم

للربط بين ا ة وأهدافها ومبادئهيالشريعة اإلسالم
ة ية والقانونياالجتماع طوراتا التالمفاهيم التي أنشأته

اإلسالم الثقافة  فيها المجتمعات التي يوجهو ،ةيوالعلم
 .4وصناعة القوانين
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القائمة على المعرفة،  اتفي حقبة االقتصادومع ذلك، 
إن االبتكار والعمليات اإلبداعية هما اللذان يدفعان ف

 االقتصادية، وهذان األخيرانعجلة النمو والتنمية 
وفي  .الملكية الفكريةلحقوق         ً متوازنا         ً تصميما   انب   ّ تطل  ي

من  لالستفادة يالحق القانون توفرلم يحال 
لمشاركة لز فحواال                          ِ ات، قد يؤدي ذلك إلى تراجع  بتكاراال

ة. وتساهم عوامل يبداعة واإليرابتكفي األنشطة اال
حماية حقوق تهيئة األطر الكفيلة بتعزيز عدة في 

 منطقةتساعد ال ، حماية يمكن أنالملكية الفكرية
ة يات والتجارة العالمبتكارفي جذب اال ةيالعرب
 ة.يستثمارات األجنبواال

  ،بشكل عام قتوعلى الرغم من اإلنجازات التي تحق
الملكية مجال حقوق ين في سبين الجنالفجوة ال تزال 
العالم.  أنحاء ة وفييفي المنطقة العرب قائمة الفكرية

 التي تقدمهاختراع نسبة طلبات براءات اال أن ومع
حظوظ  تظل، قد ارتفعت النساء في أنحاء العالم

المرأة في حيازة البراءات أقل من حظوظ نظيرها 
 الملكية الفكريةفي حقوق الفجوة تترك وقد الرجل. 

، ونجاح  ً ا  ين المرأة اقتصادعلى تمكي بعيد المدى   ً را  ثأ
مراعاة  يمن الضرور لك،لذ .وتوفر التمويل لها ،أعمالها

 الملكية الفكريةحقوق  تعزيزأطر  وضععند  الجنسين
 ة وفي أنحاء العالم.يفي المنطقة العرب

 الملكية الفكريةهذا التقرير قوانين يستعرض 
براءات االختراع وحقوق الطبع       ً خصوصا   ،وممارساتها

 أضيفت. والمنطقة العربيةفي بعض بلدان  ،والنشر
إليضاح الروابط  عند الضرورةأمثلة من بلدان أخرى 

والتقدم  ،ةيوالتنافس ،بتكارواال ،الملكية الفكريةبين 
في تحقيقها وأهداف التنمية المستدامة على مسار 

 ة.يالمنطقة العرب

 صول:فخمسة يتضمن التقرير و

 الملكية الفكريةيسلط الضوء على تطور  لألوالفصل ا
قبل  ياإلطار القانونبيان من خالل  ةيالعرب منطقةفي ال

. اوبعده ،ةيالدولواالتفاقات ات يتفاقتريبس واال اتفاق
أال يقرأوا اء غير المهتمين بهذا الموضوع  ّ ر     ُ الق   ويستطيع

 .مباشرةينتقلوا إلى الفصل الثاني أن و هذا الفصل

 ،بتكاريركز على العالقات بين اال الفصل الثاني
من خالل استعراض  الملكية الفكريةو ،والتكنولوجيا

 موقع     ً أيضا  يصف  . وهوةية والبيئياالقتصادآثارها 
 بتكاراللالتنظيمية بيئة الفي  الملكية الفكريةحقوق 

ة تسجيل البراءات مييظهر أهوة، يفي المنطقة العرب
الجهات المعنية ة ويبالنسبة إلى األوساط األكاديم

العالقة بين في هذا الفصل  بحثالبحوث العامة. ويب
 ،الضعيفةواألنظمة ة يالقو الملكية الفكريةأنظمة 

ونقل التكنولوجيا  بتكاروتأثيرها القابل للجدل على اال
يظهر مدى مساهمة حقوق الطبع . وهو والتنمية

التوظيف بالنسبة إلى  اتهيموأه بتكاروالنشر في اال
، ياإلجمال يوالناتج المحل يالتكنولوج بتكارواال

ويسلط الضوء على قوانين حقوق الطبع والنشر في 
 .ةالعربيالمنطقة 

ة لحقوق ياإلدارة الحال لمحة عنيقدم  الفصل الثالث
في         ً وتحديدا   ة،يفي المنطقة العرب الملكية الفكرية

مان هي: بلدان  ةست والمملكة والمغرب مصر ولبنان وُ     ع 
. وقد تم اختيار هذه وموريتانيا ةية السعوديالعرب

ومستويات متعددة ة يالبلدان لتمثل مناطق جغراف
في المنطقة  ياإلجمال يمختلفة من الناتج المحل

على  الملكية الفكريةة. ويركز توصيف نظام يالعرب
 ءإنشا، وعلى وإنفاذها الملكية الفكريةإدارة حقوق 

، وعلى واألبحاثبل الجامعات     ِ من ق   الملكية الفكرية
إلى                        ً . ويشير هذا الفصل أيضا  الملكية الفكريةإدارة 

تنفيذها  مالتي تفي هذا المجال ة يالمبادرات اإلقليم
نقاط القوة ص إلى تحليل        ُ ة، ويخل  يفي المنطقة العرب

 )SWOT( الضعف والفرص والتهديداتنقاط و
 ة.يفي المنطقة العرب الملكية الفكريةالخاصة بأنظمة 

نة  ّ ي  ات معيتحد عالجةلم          ً يطرح حلوال   الفصل الرابع
باالستناد إلى  ،الملكية الفكريةتواجهها أنظمة 
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المتقدمة البلدان من مختارة دة يجممارسات 
الملكية نشر الوعي حول  تحدياتوالنامية. وتتضمن ال

، ووضع بتكارى اال، وتشجيع المرأة علالفكرية
ة وتنفيذها، ية الفكرية للملكيوطن اتياستراتيج

. وينتهي الفصل وإنفاذها الملكية الفكريةإدارة وتعزيز 
في  الملكية الفكريةتقييم نظام لنموذج باقتراح 
 ة.يالعربالبلدان 

حول الوضع  يتضمن استنتاجات الفصل الخامس
ة، ويقدم يالعربة في المنطقة ية الفكريللملك يلاالح

الملكية  حول التهديدات التي تواجهتوصيات 
 الملكية الفكريةونقاط ضعفها بهدف تنفيذ  الفكرية

تطبيقها نطاق في األماكن المناسبة من أجل توسيع 
 ة.يفي المنطقة العرب

بسياسة ق ليستكمل هذا التقرير عمل اإلسكوا المتعو
ونقل التكنولوجيا  5من أجل التنمية المستدامة بتكاراال

 ،6ةيوإنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا في البلدان العرب
وريادة األعمال  بتكارباالباإلضافة إلى تقاريرها المتعلقة 

.7في المنطقة العربية والمرأةللشباب 



 

 



ر أنظمة  تطوُّ
الملكية الفكرية

في المنطقة العربية
.1
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في المنطقة  الملكية الفك��ةر أنظمة   ُّ طو  ت .1
 ةيالعر�

إلى بشكلها الحديث  الملكية الفكريةحقوق برزت 
منذ  ةالعربي المنطقةفي االعتراف بها  وتمالوجود 

رهي و .التاسع عشربداية القرن  ّ  توف  ة يحماية حقيق   
ة. وفي يالصناعة يالملكمثل ة يبداعات الفكرإلل

براءات االختراع والعالمات  عطى ُ ت  بعض البلدان، 
 الملكية الفكريةن حقوق م ية أكبرأهمة يالتجار

حقوق ب المشمولة اتاإلبداع تكثرحيث ف .األخرى
ة في ية والفنية األدبيالطبع والنشر، تساهم الملك

     ً    بعيدا  عنوة. ية الصناعياالقتصاد أكثر من الملك
من  الملكية الفكريةحقوق  إذا كانتما  نقاش حولال
د نسان أواإلحقوق من وة يعالمالمعايير ال ّ  مجر     

ممنوحة هذه الحقوق يشار إلى أن حتكار، وسيلة لال
النساء.  فيهممن بة، يللجميع في المنطقة العرب

ة التي وضعت ياليوم، قليلة هي البلدان العربو
ة، وهي وثيقة ية الفكرية للملكية وطنياستراتيج

تحدد الروابط مع مجاالت ملة لعدة قطاعات شا
 السياسات المختلفة لضمان التزامن الفعلي، تصوغها

ة يف استراتيجلتنفيذها. وتتأتعمل على الحكومات و
على المستوى  تدابيرمجموعة من  الملكية الفكرية

ر  َ ي    ُ وت  تشجع الوطني،  الناجح لحقوق التطوير  ّ  س 
  ّ    كل  من  أنجز. وقد وحمايتهادارتها إو الملكية الفكرية

مان و ُ      اإلمارات العربية المتحدة وع  والمملكة المغرب                          
، ةيستراتيجمثل هذه االة صياغة ية السعوديالعرب

على صياغة       ً حاليا  في حين يعمل لبنان 
ن جميع والجدير بالذكر أ. الخاصة به ةيستراتيجاال

ة تتعلق يات دولياتفاقة أعضاء في يالعربالبلدان 
نة مختلفة الفكرية الملكيةب ّ          إلى حدود معي  ، في 8           

ة مع أحكام ياسين تتطابق أجزاء من أنظمتها األسح
 تريبس. اتفاق

 ا�فاق قبل صدور ياإلطار القانون ألف.
 ت��بس

ّ                         على مر  العقود الخمسة الماضية،  معظم البلدان بدأ      
متزايد. وعلى و دقيق دوين القوانين بشكلبتة يالعرب

الملكية حقوق  حماية ارتفع مستوى، يالمستوى الوطن
ففي بعض . ةيبشكل فعال في المنطقة العرب الفكرية
رلم يكن هذا النوع من الحماية م ،البلدان ّ  توف   من   ً ا    

القرن الماضي على سبيل المثال، ات يفي سبعين :قبل
ّ          من دول الخليج قد سن ت قوانين دولة   ّ ي  تكن أ لم                   

 ، 9المجاورةتحمي حقوق الطبع والنشر والحقوق 
ة حول يقليمة أو إية دوليفاقتا  ّ ي  قد اشتركت في أ وأ

ين                          َ ة. ويمكن اإلشارة إلى مرحلت  ية والفنيدبة األيالملك
ّ       مر  بهما  ر   ّ   تطو  خالل الحقبة  الملكية الفكريةقوانين   

تريبس، هما مرحلة ما قبل  اتفاقالتي سبقت 
 ستقالل ومرحلة ما بعده.اال

ضع بعض قوانين فترة خالل  كريةالملكية الف ُ              و 
على  ، ومنهاة، أي ما قبل االستقالليالسيطرة األجنب

عام ة لية اللبنانية الصناعيملكقانون ال سبيل المثال:
ة يالتصاميم الصناعوبراءات االختراع وقانون  ؛1924

وقانون ؛ 1955عام لفي البحرين ة يوالعالمات التجار
وفي وقت . 1958عام في الكويت لالصناعية الملكية 
ن تالحق،  ّ  س  قوانين كجزء من تدوين القوانين   ُ
تشمل  ،في مرحلة ما بعد االستقاللة ية والمدنيالتجار

ّ                ، وقد تم  ذلك في الكويت الملكية الفكريةبعض أحكام         
ة في الخليج يات البريطانيالمحم ىأول وهي ،   ً مثال  

. 1961 يونيو/حزيران 19قت استقاللها في قالتي ح
 في  القوانين في مرحلة ما قبل االستقاللوكانت 
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األنظمة  وألقوانين ا بشكل عامتتبع  البلدان العربية
، أو األخرىة يالقضائاألنظمة في    ً أصال  الموجودة 

القوانين . ولم يتم توجيه هذه    ّ     ً     تشك ل نقال  عنها
ة بحتة على المستوى ية محلياألنظمة باتجاه عملو

ى عالقات األجانب علضمن نطاق تأثيرها إال ، يالمحل
فعلى سبيل . ية باالقتصاد المحليوالمغتربين التجار

ة ية الفكريللملك يالمثال، تمت صياغة القانون اللبنان
ة بما يتماشى مع يفي ظل الوصاية الفرنس 1924لعام 

عتبر النظام            ُ وسوابقه. وي   يالفرنس يالنظام األساس
الكثير استعار ، فهو قد     ً مهما       ً مثاال   1955 لعام يالبحرين

 واعتمدللهند قبل االستقالل،  يمن النظام األساس
. 1949لعام  يبشكل عام على قانون البراءات البريطان

لبراءة االختراع في       ً مسبقا          ً ب تسجيال          ّ كان يتطل  فهو 
كشرط  ية البريطانيمكتب البراءات والعالمات التجار

لة لتسجيلهامسبق  ّ            كي تصير مؤه  يمنحها فال  ، ً ا  يمحل           
دة في                   ّ فترة الحماية المحد  خالل إال ة يالحماية المحل

 المملكة المتحدة.

وانين مرحلة في األساس، كان من المفترض أن تأخذ ق
 ةيحتياجات والتطبيقات المحلما بعد االستقالل اال

لت كانت البحرين قد . وفي الحسبان ّ    عد  انون عام ق 
 بعد االستقالل إلزالة كل  1977في عام  1955

فقد أما الكويت  .ة للمملكة المتحدةيالتبع يشير إلىما 
 يقانون البراءات األصل هذه األثناءأصدرت في 
على النماذج والتصاميم                 ً الذي ينطبق أيضا   الخاص بها،

مباشرة.  بعد االستقالل 1962ذلك عام ة، ويالصناع
ّ                لكن  العوامل الخارج عين، مع  ّ ر  المش بقيت تؤثر فية ي  

بطبيعتها. على أكثر ة يالتأثيرات باتت إقليمهذه أن 
والقوانين  يتمت صياغة الدستور الكويتسبيل المثال، 

ة في الكويت بدرجة كبيرة بتوجيه ية والتجاريالمدن
اق عبد الرز البارز يتأثير رجل القانون المصرو

ن كانت مكتوبة باللغة . وبما أن هذه القوانييالسنهور
 للقوانين المماثلة لهامنها نماذج الكثير ة، أصبح يالعرب

بعض مع ، ولكن األخرى في دول الخليج التي صدرت
تكييف النموذج مع  االختالفات التي اقتضاها

ذلك، تأثرت كة. ياالحتياجات واالستخدامات المحل

ة ية باألدب والعقيدة والسوابق المصريالقوانين اللبنان
ة يالمبادئ القانون لىإالتي كانت تستند بدورها 

 لة بشكيهذه التفاعالت الحوار رتوتأث .ةيالفرنس
ة كجامعة الدول ية اإلقليميبالهيئات العرب يجزئ
في وقت  يومجلس التعاون الخليج (1945)ة يالعرب

 .(1981)حق ال

 الملكية الفكريةأكثر حداثة عن تشريعات  ت ّ ن       ُ وقد س  
البلدان وسعت ات. ينات وأواخر السبعييبين الخمسين

ة ية في المنطقة العربيالمتقدمة ذات المصالح التجار
معايير الحماية ب قيدة لتتيالعربالدول في إلى التأثير 

ة يالدولبالصكوك الدول هذه التزام وأصبح  ،ةيالدول
.  ً ا  يضرور  ً ا  رمعايير الحماية أمحول ذات الصلة 

ة مجتمع يعضوإلى ة عديدة يدول عرب انضمتو
 بتطبيق مطالبة بالتالي ، فأصبحت10ةيالتجارة الدول

. الملكية الفكريةبحماية  ةتعلقالموالموجبات المعايير 
ح أن تحترم  ة التزاماتها يالدول العرب         ّ           ومن المرج 

، ألن الضغط العام في الملكية الفكريةبحماية حقوق 
ف بسبب انخفاض ما يخص االستهالك والرضا  ع  ُ               قد ض  َ    

 يهيكلة اإلطار القانونت موقد ت. يالنمو االقتصاد
في األساس من خالل  الملكية الفكريةلحقوق  يالدول

في وقت  بشأنها ت إدارتها والتفاوضمعاهدات تم
ومن المعاهدات الرئيسية في هذا  ويبو.برعاية ال الحق
رن لعام ب يةاقفاتو ،1883باريس لعام  يةاتفاق الشأن
 ومعاهدة واشنطن ،1961روما لعام  يةاتفاقو ،1886

 .1989لعام 

باإلضافة إلى ذلك، تم استحداث قوانين جديدة، 
في  عمول بهاالم  �                          وا جريت تحسينات على القوانين 

ة في ية، وازداد تدوين األدوات القانونيالبلدان العرب
 ةية الصناعي. وكان قانون الملكالفترةتلك خالل 

فلسطين  فيو ،192411 عام منذ      ً         ساريا  في لبنان
وليبيا مصر أصدرت ، في حين 193812منذ عام 

 والتصاميم االختراع القوانين الخاصة ببراءات
على  1959و 1949 ي َ م  اة في عيالصناع والنماذج

الكويت قانون أصدرت ، 1962وفي عام  .13التوالي
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إقرار بالتزامن مع  ةيميم الصناعاالبراءات والتص
 التي قدمت ،ةيوالجنائة ية والتجاريقوانينها المدن

، كما الملكية الفكريةلحقوق من الحماية      ً نوعا       ً أيضا  
 بشأنة ياإلقليم المقاييس المرجعيةبعض وضع تم 

 197014 ثم تبعها العراق في عام .الحمايةمعايير 
فقامت . أما في الخليج، 197115والسودان في عام 

اية قوانين لحم بإصدار وتطوير الكويت والبحرين
ات، ية في منتصف السبعينيالتجار اتالعالم

قانونها الخاص المتعلق إلصدار                ً ووضعت قطر خططا  
مانأما  .ةيبالعالمات التجار ة يواإلمارات العرب ُ    ع 

ّ  أي   فليس لديهماالمتحدة،   خاصة  تشريعات محددة 
 .بالملكية الفكرية

 االتفاقيات الدولية  .1 اإلطار

 اتفاقية باريس

سع هدفها ليتضمن براءات االختراع،  ّ                                 وضعت اتفاقية باريس مبادئ عامة هامة تتعلق بالحماية الدولية للملكية الصناعية التي يت                                                                                   
التجارية، وبيانات المصدر، وتسميات ونماذج المنفعة، والتصاميم الصناعية، والعالمات التجارية، وعالمات الخدمة، واألسماء 

بشكل كبير على إعادة تنظيم إدارة  1967المنشأ، وقمع المنافسة غير المشروعة. وقد ركز مؤتمر ستوكهولم للمراجعة في عام 
 اتفاقية باريس.

. وتعني المعاملة تشكل األحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية وحق األولوية أهم المبادئ المنصوص عليها في هذه االتفاقية
ع على اتفاقية باريس  ّ                     الوطنية أن جميع مواطني البلد الموق  ل االنتصاف من  ُ ب                     ُ يتمتعون بالحماية وس   )المعروفة باتحاد باريس(                                 

منح مواطنو البلدان األخرى الذين يعيشون في أحد بلدان اتحاد  ع عليها. وي  ُ                                                          االنتهاكات التي يتمتع بها مواطنو أي  بلد آخر موق            �             ّ                                  
ّ              ً              س أو يمتلكون مؤسسات حقيقية وفعلية فيها، المعاملة  نفسها. أما حق األولوية، فيسمح ألي  شخص أودع طلبا  للمرة األولى باري                                 َ                                                

في بلد من بلدان اتحاد باريس بأن يودع طلبات الحقة في بلد آخر من بلدان االتحاد في خالل فترة األولوية، وهي اثنا عشر 
                                          ً                                          ن تاريخ الطلب األصلي. وتحث هذه االتفاقية أيضا  البلدان على إنشاء خدمة الملكية الصناعية    ً                     ً   شهرا  لبراءات االختراع بدءا  م

ٍ                                                                                                  وسجل  عام  حيث يتم تسجيل جميع التفاصيل حول البراءات والعالمات التجارية الممنوحة بشكل دوري. وعلى الرغم من أن     �    
ً   اتفاقية باريس واالتفاقيات الدولية األخرى قطعت شوطا  طويال  ف ي توفير نظام دولي لحقوق الملكية الفكرية، فهي ال تقدم                                                ً     

حماية كافية ضد آثار االنتهاكات التجارية المؤذية. ويعود ذلك إلى غياب آليات اإلنفاذ وحل المنازعات. وقد شكلت محاولة سد 
 .اتفاق تريبس               ً                        هذه الفجوة سببا  من األسباب الكامنة وراء

 اتفاقية برن

تحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتستند  1886                        �                        قية الدولية لحماية المصن فات األدبية والفنية لعام اتفاقية برن أو االتفا
األحكام المتعلقة بالحد األدنى للحماية باإلضافة إلى أحكام خاصة هذه االتفاقية إلى ثالثة مبادئ أساسية، وتشمل مجموعة من 

                                                      �                    الثة فهي: مبدأ المعاملة الوطنية الذي تتمتع بموجبه المصن فات الناشئة في دولة بالبلدان النامية. أما المبادئ األساسية الث
                                     �                                                                              متعاقدة بالحماية نفسها الممنوحة للمصن فات الناشئة عن مواطني دولة متعاقدة أخرى؛ ومبدأ الحماية التلقائية الذي يعني أن 

ّ                     الحماية يجب أال تكون مشروطة باالمتثال ألي  إجراءات شكلية؛ ومبد أ استقاللية الحماية الذي يعني أن الحماية مستقلة عن                                      
                               �  وجود الحماية في بلد منشأ المصن ف.

لإلشراف على إدارة اتحاد باريس  (BIRPI)وقد أنشأت الحكومة السويسرية المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية 
 واتحاد برن.

 .Deere, 2008; WIPO, n.d.a, n.d.b :دراالمص
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وعلى الصعيد الدولي، كانت تونس الدولة العربية 
، وتبعها 16األولى التي انضمت إلى اتفاقية باريس

. 18، ثم لبنان والجمهورية العربية السورية17المغرب
، وموريتانيا في 1951وانضمت إليها مصر في عام 

، واألردن في عام 1966والجزائر في عام ، 1965عام 
. وعلى الرغم 1976، ثم العراق وليبيا في عام 1972

من أن جميع الدول العربية قد أصبحت أعضاء في 
عت أربع دول منها فقط اتفاق  ّ                            اتفاقية باريس، فقد وق                      

: 1891مدريد المعني بالتسجيل الدولي للعالمات لعام 
 صر ، وم)1917يوليو /تموز 30(المغرب 

يوليو /تموز 5(، والجزائر )1952يوليو /تموز 1(
. وكانت )1984مايو /أيار 16(، والسودان )1972

الدول العربية تشارك بشكل فعال في النظام الدولي 
 للملكية الفكرية السائد آنذاك.

في  إلى الويبو ية المنضمةالعرب الدولكان المغرب أول 
ة يدولة عربا عشرة ت، في حين انضمت اثن1971عام 

وثالث دول في خالل  19اتيفي خالل السبعينأخرى 
بالتالي، استفادت هذه الدول من  .20اتيالثمانين

ة في مجال صياغة ية والتقنيالقانونالويبو مساعدة 
ي        َ وفي شهر   .21ب عليها      � والتدر   الملكية الفكريةقوانين 

ت 1975 نوفمبر/وتشرين الثاني يوليو/تموز ّ   ، أعد   الويبو    
حول  مرسوم :ةيين للسلطات الجزائر      َ ين اثن       َ مرسوم  
. وفي المخترعينواآلخر حول أجور  االختراعاتحماية 
دت 1975بر فمون/الثانيتشرين  ّ    ، زو  السلطات  الويبو   
ة للبلدان يالقوانين النموذج"ة بمعلومات حول يالسعود
براءات االختراع والعالمات التي تركز على  "النامية
، واصل مركز التنمية 1975م ة. وفي عايالتجار
 ، بالتعاون مع الويبو،ة جهودهية للدول العربيالصناع

توثيق إقليمي لإلعداد مشروع خطة حول إنشاء مركز 
ن تدريب لبراءات، ا ّ         وتضم   علىالمركز موظفي أحد    

توثيق البراءات من أجل تحسين أنشطة الصياغة. وفي 
إلنهاء صياغة قانون والويبو العام نفسه، تعاون المركز 

 . ةيالعالمات التجار بشأنة يللدول العرب ينموذج

 قوانين الو�بو النموذجية بشأن الملكية الفك��ة  .2 اإلطار

 القانون النموذجي األول

، اجتمعت لجنة من الخبراء العرب في المقر الرئيسي للويبو، برعاية مركز التنمية الصناعية للدول 1972يناير /في كانون الثاني
ً                          ن االختراعات، مرك زة  على الصعوبات التي تتعلق األول للقانون النموذجي للدول العربية بشأالعربية. وناقشت اللجنة المشروع   ّ                

 بما يلي:

 حماية االختراعات الصغيرة؛ •
 ترخيص الحقوق؛ •
 توافق القانون النموذجي مع معاهدة التعاون بشأن البراءات. •

 القانون النموذجي الثاني

، دعا مركز التنمية الصناعية للدول العربية والويبو، بالتعاون مع الحكومة التونسية، لجنة خبراء لدراسة 1975يوليو /في تموز
        �    ات عن كل  من /المشروع الثاني للقانون النموذجي للدول العربية بشأن العالمات التجارية، في تونس. وحضر االجتماع ممثلون

وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وقطر، والكويت، البلدان التالية: اإلمارات العربية المتحدة، 
 وليبيا، ومصر، والمغرب.

ح بعد  نق  نت المناقشات مالحظات الدول األولية والمالحظات التي تم تدوينها خالل االجتماع. وتم إعداد مشروع قانون م  ُ   �      وتضم                                                                                                 ّ    
في الدوحة،  1975نوفمبر /يل إلى لجنة الصياغة التي اجتمعت في تشرين الثاني      � ، ثم ا ح1975أكتوبر /ذلك في تشرين األول

ح واعتماد النص النهائي للقانون النموذجي.                                    �                                        لوضع الصيغة النهائية للمشروع المنق 

 .WIPO, 1972, p. 3; WIPO, 1976, p. 5 :دراالمص
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ي  َ   أما في عام  ، فتكفلت جامعة الدول 1975و 1972         
َ    العربية، بمساعدة الويبو، برعاية تطوير قانون ين                                            

نموذجيين يتناوالن مسائل حماية البراءات والعالمات 
التجارية، واألسماء التجارية، والبيانات التجارية، 

. )2 اإلطار(والمنافسة غير المشروعة على التوالي 
ة قوانين نموذجية  ّ                  وقامت الويبو أيضا  بصياغة عد            ً                

بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية للبلدان النامية في 
، وفي مجال 196722مجال حقوق المؤلف في عام 
، 197924، و196723الملكية الصناعية في األعوام 

 .198025و

ً  لى الرغم من حداثة قوانين الويبو النموذجية، قل ة  وع  ّ                                            
من البلدان استفادت منها إلنشاء أنظمتها القانونية 

ُ          ، ن شر قانون 1979. وفي عام 26األساسية أو تحديثها   
خدم في الثمانينيات  ُ                    نموذجي بشأن البراءات واست                          

والتسعينيات بشكل رئيسي كأداة لالستشارة 
بمثابة نموذج للقوانين  التشريعية. وكان هذا القانون

الوطنية في البلدان التي تفتقر إلى القوانين أو تلك 
التي ترغب في تنقيح قوانينها القائمة. وفي عام 

، 1979تحديث القانون النموذجي لعام  تم طلب 2015
ولكن لم يحصل اتفاق على ذلك، ولم يعد هذا النموذج 

م إلى البلدان النامية إال في حال طلبته قد   ، ألنه ُ   �                                     ي 
ال يعكس التطورات األخيرة في قانون براءات 

 .27االختراع الدولي

ولم تدعم الدول المتقدمة، ال سيما الواليات المتحدة 
األمريكية، العمل على تطوير قوانين نموذجية جديدة 

أو تنقيح قانون البراءات النموذجي القائم. ففي 
نظرها، من األفضل واألكثر كفاءة أن تقدم الويبو 
بحسب الطلب مساعدة تشريعية ومساعدة تقنية 

مة خصي ّ       تتعلق بالسياسات ومصم   ً     �          صا  لكل  من الدول                    
 .28األعضاء على حدة

، وافق المجلس األعلى 1992سبتمبر /وفي أيلول
لمجلس التعاون الخليجي على نظام براءات االختراع 

د لمجلس التعاون، باإلضافة إلى إنشاء مكتب       ّ                                        الموح 

                                       ً        لبراءات االختراع للمجلس، في الرياض. وتبعا  لذلك، 
مان مرسوما  في عام  ُ          ً         أصدرت ع  عتراف بنظام لال 1993      

د بشكل رسمي ولتشريع هذا                      ّ                        براءات االختراع الموح 
. وعلى الرغم من أن الكويت وقطر قد 29الترتيب

أعلنتا التزامهما بهذا النظام على أنه قانون البراءات 
الوطني الخاص بهما، لم تتخذ أي منهما أي إجراءات 

د             ّ                           ّ  إضافية. وشك ل نظام براءات االختراع الموح 
ة اإلقليمية في الدول األعضاء كافة     ً        مخططا  للحماي

يسمح بتسجيل طلب واحد لدى مكتب براءات 
 االختراع اإلقليمي في الرياض.

                    ً     ً                            وكان هذا النظام ضعيفا  نوعا  ما، إما لجهة فترة الحماية 
. وتم منح الحماية 30ونطاقها وإما لجهة عملية اإلنفاذ

   ً             عاما  بحسب ما نص  20   ً     ً    عاما  بدال  من  15الفعلية لمدة 
                    ً                              عليه اتفاق تريبس الحقا ، على أن تبدأ من تاريخ المنح 

ت االختراعات 31   ً                 بدال  من تاريخ التطبيق ثني  َ             ؛ وقد است     ُ         
ّ               الصيدالنية والكيميائية من أي  شكل من أشكال                            

ظر إيداع الطلبات بالتزامن في مكاتب             ُ                                   الحماية؛ وح 
البراءات الوطنية، وفي مكتب البراءات لمجلس 

ّ              تضمن النظام أي  أحكام إنفاذ التعاون الخليجي؛ ولم ي              
ّ             ُ فعالة أو أي  عقوبات أو س    ل لالنتصاف أو للمساعدة.  ُ ب            

فاق ت��بس القانونياإلطار  اء.ب       ّ          بعد ا� 

ذ معظم البلدان العربية  ّ                        في منتصف التسعينيات، نف                        
عمليات تحرير التجارة، على المستويات المتعددة 

. والجدير 32األطراف والثنائية األطراف واإلقليمية
بالذكر أن نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الذي 

 أنشأه اتفاق تريبس يفيد أعضاء الويبو، ولكن، 
ال ينطبق األمر على كل الدول العربية. وتتمثل وظيفة 

تريبس األولى بضبط العالقات بين الشركاء 
التجاريين، وتنظيم وإدارة العالقات بشأن مسائل 

اء االختالفات ضمن حدود الملكية الفكرية، وإبق
معقولة. أما أحكام تريبس، فتحدد إجراءات اإلنفاذ 

                                     ً  ل االنتصاف وإجراءات حل المنازعات. ووفقا   ُ ب    ُ وس  
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، يهدف االتفاق إلى حماية حقوق الملكية 7للمادة 
الفكرية وإنفاذها من أجل تعزيز االبتكار التكنولوجي 

تجي ونقل التكنولوجيا وتعميم المنفعة المشتركة لمن
المعرفة التكنولوجية ومستخدميها بشكل فعال. 
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تفيد الحماية الرفاه 
ن التوازن بين  ّ               االجتماعي واالقتصادي، وأن تؤم                            

الحقوق والواجبات. أما وظيفته الثانية فهي اعتماد 
                         ً                         أهداف سياساتية أوسع نطاقا  لحماية الملكية الفكرية.

ة االنضمام إلى منظمة التجارة واعتبرت البلدان العربي
ً                                      العالمية خطوة  بالغة األهمية لحل مشاكلها المالية من              

خالل جذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
المباشرة، والوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية 

الكبيرة من خالل تحرير التجارة وتخفيض التعريفات، 
لمالية باإلضافة إلى كسب االعتراف بمصداقيتها ا

واالقتصادية. وقد انضم بعض الدول العربية إلى 
منظمة التجارة العالمية، باستثناء فلسطين، في حين 

بة ِ   أصبح بعضها اآلخر دوال  مراق  . وكانت تسع دول 33                   ً    
عربية من األطراف المتعاقدة في االتفاق العام بشأن 

ً  أعضاء   34)غات(التعريفات الجمركية والتجارة      
سة لمنظمة التج . وقد انضمت أربع 35ارة العالمية   �              مؤس 

إلى منظمة التجارة  36دول عربية بصورة متتالية
لب منها إخضاع أنظمة حماية الملكية             ُ                                  العالمية وط 

الفكرية الخاصة بها لفحص كامل كجزء من إجراءات 
انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وكان من بين 

إلى  األسباب التي أدت إلى وضع اتفاق تريبس الحاجة
إكمال وإنشاء نوع من التناسق مع النصوص الدولية 

الرئيسية المتوفرة حول الملكية الفكرية في ذلك 
الوقت. ويعرض تمهيد اتفاق تريبس األهداف العامة 

التي تتضمن تخفيض التشوهات في التجارة الدولية 
والعقبات التي تواجهها، وتشجيع حماية حقوق 

ل الملكية الفكرية الجيدة والمق ّ   بولة، وضمان أال تتحو                    
آليات اإلنفاذ نفسها إلى عراقيل أمام التجارة 

المشروعة. كذلك، قدم االتفاق موجبات إضافية 
وانتقل إلى مستوى أعلى من الحماية. وال يزال 

تريبس االتفاق المتعدد األطراف األكثر شمولية حول 

حقوق الملكية الفكرية، فهو يشتمل على معظم أنواع 
ّ                             عدا حقوق مرب ي النباتات، ونماذج المنفعة،  الحقوق ما            

ُ                           والمعارف التقليدية. وت عتبر أحكامه إلزامية لجميع                       
أعضاء منظمة التجارة العالمية، حتى األعضاء الذين 
لم يصدقوا على اتفاقيات برن وباريس وروما وعلى 

 معاهدة واشنطن.

وعلى الرغم من أن اتفاق تريبس قد عزز االتفاقيات 
 عاله، يعتبر عدة مراقبين أن تأثيره ليس المذكورة أ

إال إعادة توزيع األرباح االقتصادية من البلدان الفقيرة 
لت البلدان  ِ ب                      َ . هذا االتفاق، الذي ق  37إلى البلدان الغنية

النامية بموجبه إدراج حقوق الملكية الفكرية في 
منظمة التجارة العالمية، قد منح هذه البلدان بعض 

 كازدياد إمكانيات الوصول إلى المزايا التجارية 
 أسواق المنسوجات والملبوسات، باإلضافة إلى 

 .38تحرير الزراعة

وبموجب عضوية الدول العربية الثالث عشرة في 
ب عليها اعتماد اتفاق                             ّ                     منظمة التجارة العالمية، توج 

تريبس. ونتيجة ألحكام هذا االتفاق، خضعت أنظمة 
ب على جميع الملكية الفكرية لتغييرات هامة، وت   ّ           وج 

ّ         الدول العربية األعضاء في المنظمة تقريبا  سن  قوانين     ً                                     
براءات االختراع أو تعديل القوانين السائدة، وخلق أو 

تحديث أدوات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية 
 .39)3 اإلطار(وإنفاذها 

نحت جميع الدول النامية المنضمة  ُ                                وفي هذا الصدد، م                 
إلى منظمة التجارة العالمية فترة سماح مدتها خمس 

من  من اتفاق تريبس 65.2سنوات بموجب المادة 
نحت فترة خمس سنوات  ُ                    أجل تنفيذ أحكامه. كذلك، م                          

لتنفيذ أحكامه في  65.4إضافية بموجب المادة 
المجاالت التكنولوجية التي لم تكن قد خضعت 

                                       �     للحماية بسهولة في السابق. في المقابل، ا جبرت 
على تنفيذ  65.1الدول المتقدمة بموجب المادة 

ز أحكام االتفاق في خالل سنة واحدة بعد  ّ   وضعه حي        
 .1995ديسمبر /كانون األول 31التنفيذ، أي في 
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 الملكية الفك��ة ودخول اليمن   .3 اإلطار
 إلى منظمة التجارة العالمية

استغرقت رحلة اليمن نحو العضوية في منظمة التجارة 
   ً                                      عاما  من المفاوضات الصعبة إلى أن تم قبوله  14العالمية 
      ً                                 . وتبعا  لذلك، خضع نظام الملكية الفكرية 2014في عام 

اليمني لتغييرات كبيرة ليتناسب مع متطلبات اتفاق تريبس. 
 وشملت هذه التغييرات ما يلي:

إنشاء مكتب للملكية الفكرية كسلطة إدارية عامة في  •
 ؛2003وزارة الصناعة والتجارة في عام 

 ؛2000االنضمام إلى اتفاقية باريس في عام  •
جديد شامل بشأن البراءات، ونماذج    �      سن  قانون •

المنفعة، وتصاميم الدوائر المتكاملة، والمعلومات غير 
ح عنها   .2011في عام      َ       المفص 

 .تجميع اإلسكوا :المصدر

اعتبر عدد كبير من الدول النامية أن مهلة الموعد 
                        ً                          النهائي للتنفيذ قصيرة جدا  لتحقيق امتثالها لالتفاق. 

     ً                   تعقيدا  بسبب جداول أعمال وقد ازدادت هذه المسألة 
المراجعة العامة الخاصة باالتفاق. فجداول األعمال 

      ّ                                      هذه تطل بت أن تخضع البلدان لعملية مراجعة قبل 
ين  َ    حصولها حتى على المعرفة والخبرة الضروريت                                        

بشأن سير االتفاق. وشعر بعض الدول العربية أن ذلك 
لم يكن سوى ضغوطات غير منطقية تمارسها الدول 

قدمة عليها لفرض االمتثال التفاق تريبس. فقارنت المت
هذه الدول الضغوطات المفروضة عليها بفشل البلدان 

زات من أجل نقل  ّ                المتقدمة في تقديم مخف                      
التكنولوجيا وبنقص األحكام من أجل المساعدة 

                          ً                        التقنية للدول النامية، وفقا  لما تنص عليه المادتان 
 .40     ً تباعا   67و 66.2

ً          وعلى األغلب، لم تشهد المنطقة العربية إنشاء  لبراءات                                          
ُ                    �     اختراع محلية تتمتع بأي  ب عد تنافسي، ولم تتسن  لها    ّ                      

   ً                                           أيضا  فرصة ازدهار قطاع انتهاك البراءات، كما في 
في  5الجدول يمكن النظر إلى (حالة حقوق المؤلف 

إن العدد الضئيل "قال أحد المعلقين:  . وكما41)المرفق
البراءات التي صدرت من داخل دول مجلس     ً     نسبيا  من 

التعاون الخليجي في الفترة األخيرة، قد جاء في 
معظمه من قطاعات الطاقة في المملكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة. أما الذين قدموا 
طلبات البراءات فلم يكونوا من المواطنين، بل كانوا 

البلدين  في غالبيتهم أجانب مقيمين في هذين
ويعملون في شركات أجنبية، وقد طالبوا باألولوية 

مت  د  ّ    استنادا  إلى طلبات براءة اختراع أجنبية ق   ُ                                 ً      
. ولم يكن اهتمام بعض البلدان العربية بنظام 42"     ً سابقا  

                     ً                        حماية براءات قوي ثابتا  بشكل خاص، ولربما يعود 
السبب إلى عدم توفير بيئة قوية لتعزيز االختراع 

 .43التكنولوجياالمحلي ونقل 

وقد انبثق بعض المبادرات نحو تكامل اقتصادي 
ن من البلدان العربية نفسها بالتوازي مع اتفاق  حس  ُ   ّ                                             م 

                       ً                   تريبس. وقد حصل ذلك سابقا ، قبل إنشاء منظمة 
 التجارة العالمية، وفي خالل ذلك، وبعد إنشائها. 

ومن األمثلة على ذلك، زيادة اتفاقات التبادل 
البلدان العربية: فمصر أبرمت التجاري الحر بين 

                    ً                         اتفاقات مع ليبيا أوال  ثم مع الجمهورية العربية 
، وبعدها مع تونس ولبنان 1990السورية في عام 
      ً                   ، والحقا  مع العراق في عام 1998واألردن في عام 

عته كل  من المغرب 2001 ّ       ّ           ؛ أ ما اتفاق أغادير فقد وق                        ّ  
، فنشأت بذلك 2004ومصر واألردن وتونس في عام 

منطقة تجارة حرة بين البلدان العربية في منطقة 
د  ّ   المتوسط. لكن الكثير من المبادرات بقي مجر                                         

محاوالت لم تنتقل إلى التنفيذ الفعلي. وتتضمن 
المحاوالت السابقة اتفاق الوحدة االقتصادية العربية 

، 1964، والسوق العربية المشتركة لعام 1957لعام 
ل التجاري بين الدول واتفاقية تيسير وتنمية التباد

، ومجلس التعاون لدول الخليج (1981)العربية 
، (1989)، ومجلس التعاون العربي (1981)العربية 

، ومنطقة التجارة (1989)واتحاد المغرب العربي 
َ        التي ت عتب ر أحدث  (1998)العربية الحرة الكبرى     ُ      

محاولة من أجل التكامل االقتصادي، والمحاولة 
 من العراقيل التي تواجه المدروسة للتخلص 

 .44التجارة الداخلية
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ويبقى اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 
        َ           ً                       ، االتفاق  األوسع نطاقا  على المستوى اإلقليمي، )غافتا(

. وقد تم 45                            ً       ً فهو يضم اليوم ثمانية عشر بلدا  عربيا  
، بعد إعالنه في 1997توقيع هذا االتفاق في عام 

قتصادي لجامعة الدول المجلس االجتماعي واال
العربية كبرنامج تنفيذي لتنشيط اتفاقية تيسير 

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وهو ينص 
 على تحرير التجارة وعلى إجراء االستشارات 

ما بين الدول العربية بشأن الخدمات والتعاون 
التكنولوجي والبحثي، وكذلك بشأن الملكية الفكرية 

اء المهتمين بوضع البلدان العربية في يمكن للقر(
الوارد في  3 النظر إلى الجدولالمعاهدات الدولية 

 في المرفق عضوية 4 ظهر الجدول               ُ المرفق. كذلك، ي  
                     ّ                         البلدان العربية في كل  من جامعة الدول العربية، 
ومجلس التعاون الخليجي، واالتفاق العام بشأن 

 .))غات(التعريفات الجمركية والتجارة 

وقد انطلق بعض المبادرات من خارج المنطقة العربية 
على شكل اتفاقات ثنائية األطراف، وذلك من أجل 

بية. فمناصرو تعزيز التعاون االقتصادي مع الدول العر
االتفاقات االستثمارية والتجارية الثنائية األطراف 

يقولون إن هذا النوع من االتفاقات يزيد النمو 
ّ                 االقتصادي وفرص التوظيف ويحد  من الفقر ويرفع                           

مستوى المعيشة. لكن اختالل موازين القوة بين 
أطراف االتفاق الثنائي يقلق بعض البلدان ذات 

وما يثير قلقها األعظم هو إفراط االقتصادات النامية. 
البلدان األضعف في اعتمادها على البلدان األقوى، 
عتبر  ُ      وقدرة األطراف األقوى التفاوضية، وهذا ما ي                                        

    ً                                       عائقا  في وجه البلدان النامية بسبب النقص في 
 الخبرات في مجال التفاوض التجاري. 

لقد رفعت هذه االتفاقات الشعار القائل إن تحرير 
كا النمو، وذلك بدعم  ّ                     التجارة واالستثمار هما محر                          

أساسي من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. مع 
ذلك، تعرضت االتفاقات الثنائية األطراف لالنتقادات 

ألن الثنائية تسمح للبلدان المتقدمة باستخدام أساليب 

ات االجتماعية، وهي أساليب ال يمكن اإلكراه والعالق
أن تنجح في استخدامها على المستوى المتعدد 

. وتتضمن هذه االتفاقات الثنائية األطراف 46األطراف
    ً                                        بنودا  تتعلق بالملكية الفكرية بنطاق يتخطى في 

               ّ                              معظم األحيان متطل بات تريبس. فاتفاق تريبس يحدد 
االتفاقات    ً                                      حدا  أدنى من مقاييس الملكية الفكرية بينما

ُ                     ً      ً  الثنائية ترفعها، لذا فهي ت عتبر إلى حد كبير بابا  خلفيا                            
عبر فرض قواعد  "للمعايير اإلضافية التفاق تريبس"

 . 47أقوى لحماية الملكية الفكرية

وتدل بيئة األعمال الدولية اليوم على أن نموذج 
الملكية الفكرية يسيطر عليه االتحاد األوروبي 

غية الوصول إلى األسواق والواليات المتحدة. وب
                            �                   األوروبية واألمريكية وربما تجن ب فقدان القدرة على 

الوصول إليها، تجد البلدان العربية نفسها مستعدة 
لتوقيع اتفاقات ثنائية تتضمن أحكام المعايير 

اإلضافية التفاق تريبس حول حقوق الملكية الفكرية 
 .48)1الجدول (

وق الملكية ويتمثل الهدف األساسي من حماية حق
الفكرية في تعزيز اإلبداع واالبتكار الصناعي لصالح 
التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد. وال يمكن أن 

 تتوقع البلدان العربية أن يقدم المجتمع الدولي 
. وقد صار 49                  ً              إال تسهيالت قليلة جدا  في هذا الشأن

االعتراف بحقوق الملكية الفكرية وتطويرها في إطار 
                                 ً      ً   ة العامة المحددة لكل بلد عربي أمرا  حتميا . المصلح

وعلى الرغم من بعض الفروقات بين قوانين الملكية 
الفكرية الوطنية المختلفة، فاالتفاقات المتعددة 

األطراف قادرة على سد الفجوة، على أال يغيب مبدأ 
المصلحة العامة عن البال عند التفاوض بشأن اتفاقات 

 .50التبادل التجاري الحر

ح أحد المعلقين بما يلي:  ّ                         وقد صر  ما البديل المتوفر "     
لهذه الدول؟ فاالتفاقات الثنائية األطراف هي كطهو 
لة ولحم األرانب معا ، ومهما فعلنا،  َ                   ً               يخنة من لحم ال في    ِ             

لة عليها ي  َ         سيطغى طعم لحم الف   ِ تعددية ". وأضاف أن "                
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لة"األطراف هي االحتمال الوحيد لتقييد  ي  َ   الف   ِ بقوانين  "  
. ومن المؤكد 51"تقبل بموجبها الخضوع للتحكيم الملزم

أن التنفيذ الفعال ألنظمة الملكية الفكرية القوية في 
المنطقة العربية سيقوي موقعها للمفاوضة بشكل أفضل 

 في االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف. ومع ذلك، 
 ال يكفي مجرد صياغة القوانين بالتوافق مع أحكام 

ع أن يعود ذلك بنفع أكبر،  ّ                          تريبس واتفاق التبادل الحر وتوق                               
.بل ينبغي التأكيد على أن النظام فعال من الناحية العملية

 والواليات المتحدة األوروبي االتحادع االتفاقات م .1 الجدول

 الواليات المتحدة االتحاد األوروبي البلد

منطقة التجارة 
العر�ية الحرة الكبرى 

 (غافتا)

االتفاق األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة  األردن
2002 

ا�فاق التجارة الحرة 
 نعم 2001

 االتفاق اإلطاري  اإلمارات العر�ية المتحدة
 نعم للتجارة واالستثمار

ا�فاق التجارة الحرة   البح��ن
 نعم 2006

 تونس
االتفاق األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة 

ق (قيد /1998                                 ّ       ا�فاق التبادل الحر الشامل والمعم 
 التفاوض) 

االتفاق اإلطاري 
 نعم للتجارة واالستثمار

االتفاق األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة  الجزائر
2005 

االتفاق اإلطاري 
 نعم للتجارة واالستثمار

   2019الشراكة والتعاون ا�فاق  جزر القمر

الجمهو��ة العر�ية 
 السو��ة

االتفاق األوروبي /1978ا�فاق التعاون 
(بدأت  2008المتوسطي حول إنشاء شراكة 

         ً        وهي حاليا  معلقة) 2008المفاوضات في عام 
 نعم 

    ج�بوتي

 نعم   السودان

    الصومال

االتفاق اإلطاري  2018ا�فاق الشراكة والتعاون  العراق
 نعم للتجارة واالستثمار

مان  ا�فاق التجارة الحرة   ُ   ع 
 نعم 2009

ت حول  فلسطين                              ّ      االتفاق األوروبي المتوسطي المؤق 
 نعم  1997إنشاء شراكة 

االتفاق اإلطاري   قطر
 نعم للتجارة واالستثمار

االتفاق اإلطاري   الكويت
 نعم للتجارة واالستثمار

االتفاق األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة  لبنان
 نعم  2006
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 الواليات المتحدة االتحاد األوروبي البلد

منطقة التجارة 
العر�ية الحرة الكبرى 

 (غافتا)

االتفاق اإلطاري (انطلقت المفاوضات في عام  لي�يا
 نعم  )2011وهي معلقة منذ عام  2008

االتفاق األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة  مصر
2004 

االتفاق اإلطاري 
 نعم للتجارة واالستثمار

 المغرب
األوروبي المتوسطي حول إنشاء شراكة االتفاق 

االتفاق الشامل والمعمق حول التجارة /2000
 الحرة (قيد التفاوض)

ا�فاق التجارة الحرة 
 نعم 2004

المملكة العر�ية 
ا�فاق التجارة الحرة   السعودية

 نعم 2005

    مو��تانيا

 االتفاق اإلطاري 1998ا�فاق التعاون  اليمن
 نعم للتجارة واالستثمار

قت /1988ا�فاق التعاون  مجلس التعاون الخليجي ل  ّ    ا�فاق التجارة الحرة (ع  ُ                      
   )2008المفاوضات في عام 

؛ /http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreementsالمفوضية األوروبية، على الموقع  المصادر:
 ./https://www.trade.gov/ftaوإدارة التجارة الدولية في الواليات المتحدة األمريكية، على الموقع 

 
 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://www.trade.gov/fta/


 بيئة االبتكار 
وحقوق الملكية الفكرية  

في المنطقة العربية
.2
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  الملكية الفك��ةوحقوق  بتكار�يئة اال .2
 ةيفي المنطقة العر�

وأهداف  الملكية الفك��ةحقوق  .لفأ
 التنمية المستدامة

واالختراعات، ، بتكارالعالقة �ين اال 
 الملكية الفك��ةو ،والتكنولوجيا

مية موضوع جدال بين العلماء التنمعنى ال يزال 
 .52الدولية ماتظين وخبراء التنمية والمنيماعاالجت

     ً هدفا   17مجموعة من  أهداف التنمية المستدامة هيو
تعلق بها من أجل تحقيق التنمية ي      ً مقصدا   169و

تؤثر في ات اتفاق ةوالجدير بالذكر أن عد .53المستدامة
بشأن نقل التكنولوجيا،   ً ا  أحكام تتضمنالتنمية المستدامة 

 .54الملكية الفكريةال شك بتتعلق بوهي مسألة 

ر ر    َ عتب   ُ ي   ُ   توف   ين            َ وإنفاذها أمر   الملكية الفكريةحقوق   
ين طوالضرور التكنولوجيا. وتبدأ ة نقل يعمل َ        ي 

 يق أو التعميمجاهز للتسو اختراعمع  بتكاردورة اال
فتسويق  .تهتنميمن أجل تحقيق منفعة المجتمع و

ّ  أي   أمر ممكن في كل هو  بتكارفي دورة اال اختراع 
كان نتيجة لبحث  بصرف النظر عما إذا المراحل

وهو يعتمد على  .  ً جا        َ أو منت    ً ا  يأول          ً أو نموذجا   يتطبيق
عة مثل طبيعة معوامل  ّ              تنو  االحتياجات   

ُ    َ ة واحتياجات السوق. مع ذلك، ت عتب  يالتكنولوج ر                            
نى عنه ال غ  ً ا  يجوهر     ً عامال   الملكية الفكريةحقوق 

منذ توليد فكرة جديدة إلى حين دخولها إلى 
في جميع  بتكارة االيالسوق، فهي تواكب عمل

.55)1الشكل (مراحلها 

 يهرم سياسة النمو االقتصاد .1الشكل 

 
.Ezell, Atkinson and Wein, 2013, p. 58 المصدر:

سياسات االبتكار واإل�تاجية،
إعفاء البحث والتطو�ر من الض��بة،: مثالً (

دعم المجموعات اإلقليمية، وسياسات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لدعم الحكومة اإللكترونية، إلخ

مدخالت العوامل األساسية

عاملة ُبنى تحتية مادية ورقمية قوية، وقّوة: مثالً (
)ماهرة، واالستثمار في خلق المعرفة

�يئة فعالة من حيث الض��بة والتجارة والتنظيم
ة التجارة المفتوحة، والسياسات الض���ية التنافسية، واألنظم: مثالً (

)المستقرة التي يمكن التنبؤ بها

الشروط اإلطا��ة األساسية

فعالة سيادة القانون، والحكومة الفاعلة، وثقافة الثقة والمخاطرة، والحماية ال: مثالً (
)للملكية الفك��ة، واألسواق التنافسية
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َ   ت عتب ر  في حين أن   ً ا  يإقليم     ً أمرا   الملكية الفكريةُ   
الملكية أنظمة تشكل ذلك،  ومع .يدول بتكاراال

ة ياإلبداع مساهمة مهمة للقطاعات الفكرية
 تثمار القتصاد البلد عبر تشجيع االسة يبتكارواال

تشكل ة، يففي البلدان الصناع .في البحث والتطوير
 ة يالتحت يةمن البن     ً جزءا   الملكية الفكريةحقوق 

البحث والتطوير عمليات التي تدعم االستثمارات في 
الملكية حماية حقوق  وتستطيع .بتكارالمؤدية إلى اال

في  يفي النمو االقتصاد  ً ا  يالتأثير إيجاب الفكرية
ة يجذب التكنولوجيا األجنبمن خالل البلدان النامية 

نشئبالتالي،  .56الرأسماليةفي السلع التي تتجسد   ُ    ي 
ة يجوهر     ً عالقة   بتكارواالولوجيا التكن وتعميم نقل
 منها             ّ ة، ويعكس كل  يوالتنم الملكية الفكريةبين 

  7 ةوارد في المادكما هو  الملكية الفكريةهدف 
 تريبس: اتفاقمن 

 الملكية الفكريةحقوق وإنفاذ حماية تسهم األهداف: 
وتعميم  لونق يالتكنولوج بتكارفي تشجيع روح اال
المنفعة المشتركة لمنتجي ق قالتكنولوجيا، بما يح
ة ومستخدميها، باألسلوب الذي يالمعرفة التكنولوج

والتوازن بين  يواالقتصاد يق الرفاه االجتماعقيح
 الحقوق والواجبات.

نا   الملكية الفكريةل حقوق كتش ّ   ً مكو  في النظام      ً مهما     
الخاصة  بتكارسياسة االلسكوا إلطار عمل اإل يالقانون

 .57ةيبالبلدان العرب

 تحدياتالمستحيل أن نتخطى ، من بتكارمن دون اال"
 بتكاراالأن يعمل نحرص على أن   ]...[ عصرنا. ومن المهم

 ."لبعض فقطالجميع وليس لصالح لصالح ا

 األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
 .2017أبريل /نيسان 26ة، ية الفكريللملك ياليوم العالم

 ،صوتنجح المبادرات التي تضم القطاع الخا
ة في تعزيز يوالمنظمات غير الحكوم ،والحكومة

وهذا  ة،يوريادة األعمال في المنطقة العرب بتكاراال
ويعمل  .58خلق القيمةإلى  بتكارااليدفع بدوره 
تحقيق على  الجهات المعنيةوالسياسات  ات/صانعو

. في الواقع، بتكاراللالتنظيمية  بيئةالة في ينقلة نوع
عمؤسسات  تختار ّ  مسر         ً أفرادا   كثيرة ةاضنوح ة  

ن وشركات ناشئة واعدة واعدين  ّ   وتؤم  لهم الدعم    
يتضمن هذا الدعم  في العادة، .مقابل الحصص

 ،األعمالوصول إلى شبكة إمكانية التثمار، وساال
 ،وورشات العمل ،ومساحات العمل المشتركة

الملكية على المسائل المتعلقة ب ينونوالتدريب القا
 يادداالزفي سات سذه المؤويستمر عدد ه .59الفكرية

األردن واإلمارات العربية في   ً ا  بشكل ملحوظ، خصوص
، تكلمت 2015وفي عام  .60مصرالمتحدة ولبنان و

 "ربيع الشركات الناشئة"عن ملكة األردن، الملكة رانيا، 
، مشيرة إلى ريادة "يالربيع العرب"جاء بعد الذي 

فرص اللمكافحة البطالة وتأمين  أساسيةاألعمال كأداة 
وعلى الرغم من أن مبادرات كهذه  .61الشباب لجيل

تغذية من خالل  بتكارفي مجال اال     ً مهما            ً تؤدي دورا  
 ال تركز بالضرورة على إنتاج فهيريادة األعمال، 

 .ةيغير الماد الملكية الفكريةقوق حأصول  وحماية

دة تتضمن    ّ معق        ً جهودا   بتكار       ّ     حين يتطل ب االفي 
 ،وتطويرها ،جات جديدة       َ ات ومنت  ياكتشاف عمل

أن  يوتسويقها، ليس من الضرور ،والمحافظة عليها
 .62التسويق ةييرتبط االختراع بشكل مباشر بعمل

األولى، أي  بتكارمل على مراحل االفاالختراع يشت
وصونها من خالل اكتشاف وتوليد أفكار جديدة 

براءات االختراع،         ً وتحديدا  ، الملكية الفكريةحقوق 
وحقوق  ،ةية، والتصاميم الصناعيوالعالمات التجار

فيركز على التسويق ويشتمل  بتكارأما اال .ة/المؤلف
اد                                    ّ ين أو أكثر من بعد االختراع. ويدرك رو           َ على مرحلت  

، ثم ج في مرحلة مبكرة     َ المنت   اتيانإمكاألعمال 
لونه إلى شيء يمكن أن يحقق الربح ّ                                يحو   . في الواقع،   
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، بتكارالإلى اة بالنسبة يالتسويق خطوة أساسيشكل 
االختراعات وحيدة، من دون غالبية تموت "فمن دونه 

ر عدد البراءات    َ عتب    ُ وي   .63"يأن تبصر نور النجاح التجار
                  ً د في بلد ما مؤشرا  دمجال محالممنوحة في قطاع أو 

في  المساهمات حول       ً مساعدا    ً ا  يووطن  ً ا  يسسمؤ
هذا القطاع أو المجال االبتكار، ولكن فقط بالنسبة إلى 

             ّ   ختراعات المول دةعدد اال          ً يظهر أيضا  هو و .بالتحديد
. في البلد بتكارلكنه ال يشير إلى مستوى اال فقط،

لبراءات  يالعدد اإلجمال المرفق في 5 الجدولويظهر 
ة يعربالبلدان عدد من الاالختراع الممنوحة في 

 .متقدمةالبلدان الو

وتحقيق من أجل التنمية  الملكية الفك��ة 
 أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة تسعى 
ة ية واالجتماعيمن األهداف ذات األبعاد االقتصاد

هي تتعلق بشكل وثيق بتعريف  ،بالتالي. ةيوالبيئ
في الواقع، يتأثر  .64ة المتعدد الجوانبيالتنافس

 ،ة والتنمية بمجموعة من المؤسساتيمستوى اإلنتاج
مستوى العائدات ويحدد هذا ال .والعوامل ،والسياسات

بة في كل بلد من خالل االستثمارات في       َ المكتس  
كات األساس   َ عتب                 ُ االقتصاد، التي ت   ّ          ر المحر  ة لمعدالت ي      

ن لتحقيق ي    َ أدات  والتكنولوجيا  بتكاراالويشكل  .65نموه
ويؤدي تعميمهما  .ةيمو والتنافساالستدامة والن

الكثير في تحقيق   ً ا  يأساس                         ً وحمايتهما وتعزيزهما دورا  
 هداف التنمية المستدامة.من أ

في أهداف التنمية المستدامة  2030ال تشير خطة 
بشكل  الملكية الفكريةالتي تتضمنها إلى  مقاصدوال

فقط، في       ً واحدا          ً استثناء   3الهدف  تضمنوي .مباشر
التي  الملكية الفكريةحقوق يذكر  . فهوب-3الفقرة 

تتعلق بالمرونة من أجل حماية الصحة العامة، وذلك 
تريبس والصحة  اتفاقبموجب إعالن الدوحة بشأن 

باإلضافة إلى ذلك، ال يحتوي إطار  .66العامة
على مؤشرات تتعلق  يالحال يلمالمؤشرات العا

من أهداف التنمية  9إال أن الهدف  .67الملكية الفكريةب
 تشكلن ياللذ بتكارااليذكر التكنولوجيا والمستدامة 

ر  � س                 َ الستدامتهما. ويي        ً أساسا   الملكية الفكرية
مثل  ،الملكية الفكريةاالستخدام الفعال ألدوات 

َ  إمكانية   ،عبراءات االخترا  الوصول إلى السوق ونجاح      
       َ القدرة   الملكية الفكرية ن  � حس   ُ ت   . كذلك،بتكاراال

ة للجميع، وللمؤسسات القائمة على يالتنافس
كانت عما إذا النظر                           ّ التكنولوجيا بشكل خاص، بغض  

جات جديدة أو                            َ المؤسسات تعمل على تسويق منت  هذه 
نة ات بتكاراالأحدث أو تقدم خدمات باستخدام  ،   ّ  محس 

رة منها. إلى ذلك، ي  يالتكنولوج ّ                    ُ ة أو المطو   بتكارر اال   َ عتب           
أداة  بنفسه،           ً منهما هدفا     ٌ أي  ، وإن لم يكن واإلبداع

 ة.يات التنمية العالميتحدلمواجهة ة يللحلول اإلبداع

في الكبرى ة ية الفكريكلملامساهمة في الواقع، إن 
ساهم ت إذ يالنمو االقتصادالتنمية تكمن في تحقيق 

 .فرص العملكما في خلق  ياإلجمال يلفي الناتج المح
 الملكية الفكريةعلى حقوق  فالقطاعات التي تعتمد

في  6.5كندا، و من الوظائف فيمائة الفي  5.4 توفر
منها مائة الفي  7.3و ،يتحاد األوروبمنها في االمائة ال

 .68في روسيا

ل الشركات في البلدان النامية المستثمرون و     ّ ويفض 
. براءات االختراعبواسطة حماية اختراعاتهم 

بما فيهم المؤسسات الصغيرة  ،ونيالمبتكرون المحلف
في تقدير أن النظام قد نجح يعتبرون  ،المتوسطةو

ة ية، وتعتمد الشركات المحليقيمة االختراع النقد
ة لحماية عالماتها يلك على العالمات التجاركذ

ما يسلط الضوء على وهذا  ،المشهورة ةيالتجار
فعلى  .العوامل التي تجذب المستثمرين األجانب

ون العمل في بلدان ل المستثمر                ّ سبيل المثال، يفض  
من أجل حماية  الملكية الفكريةفيها حقوق  توفرت

ن   َ وت  . رةة المشهويعالماتهم التجارأو  اختراعاتهم ّ   بي  أن  
ة المشهورة والمستثمرين الذين يالعالمات التجار
من خالل العالمات  الملكية الفكريةيعتمدون على 

أكبر             ً حققوا نجاحا  قد  ،ت االختراعة أو براءايالتجار
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بدوره، و .من الذين ال يتمتعون بهذا النوع من الحماية
ة المتزايد من مساهمتها ييزيد نجاح الشركات المحل

 .69ة للبالديفي التنمية االقتصاد

 الصادر  2017لعام  72/242أكد القرار رقم قد و
ر  � ي  التغأثر "ة العامة لألمم المتحدة بشأن يعن الجمع
السريع على تحقيق أهداف التنمية  يالتكنولوج
 لحيوي الذي يمكن للعلمالدور ا" على "المستدامة

ات يالتكنولوجفي ذلك بما  ،بتكاروالتكنولوجيا واال
وفي تيسير تنمية مجال الفي تأديته  ، ً ا  يالسليمة بيئ

 من قبيلة، يات العالميالتحد المبذولة لمواجهةالجهود 
 يالفقر، وتحقيق األمن الغذائ القضاء علىجهود 

لى عالحصول  فرصالزراعة، وتعزيز وتطوير والتغذية، 
الطاقة، ومكافحة  الكفاءة في استهالكالطاقة وزيادة 

والتعجيل  ،األمراض، وتحسين التعليم، وحماية البيئة
ل االقتصاد بخطى التنويع االقتصادي ّ          والتحو  ، ي     

دعم و ،والقدرة على المنافسةة ياإلنتاجوتحسين 
 ."في نهاية المطاف التنمية المستدامة

النمو  بتكارالعلم والتكنولوجيا واال مجاالت تحقق
ة، ينتاجإلا ة، وذلك من خالل زيادياالقتصاد

فت يوتعزيز الفعال ،وتخفيض التكاليف ّ    ة. وقد عر  خطة         
بأنها  بتكارالعلم والتكنولوجيا واالمجاالت  2030

      ً وبناء  لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيوية وسيلة 
ة األمم المتحدة لتيسير يأطلقت المنظمة آل ،ذلكعلى 

الدول األعضاء تناقش وفي كل عام، التكنولوجيا. 
العلم والتكنولوجيا  تفي مجاال الجهات المعنيةو

مشترك في إطار خطة اهتمام مواضيع ذات  بتكارواال
 المصلحةأصحاب المتعدد  منتدىالخالل  2030

ألغراض  بتكارلعلم والتكنولوجيا واالالمعني بتسخير ا
 يباعتباره المنتدى الرئيسأهداف التنمية المستدامة، 

 .70ة تيسير التكنولوجيايآلل

بشكل  بتكاروالتكنولوجيا واال العلم مجاالت روتؤث
، )القضاء التام على الجوع( 2مباشر على الهدف 

 4هدف ، وال)والرفاهدة يالصحة الج( 3الهدف و

النظافة والمياه النظيفة ( 6هدف ، وال)ديالتعليم الج(
، )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة( 7هدف ، وال)الصحية

 11هدف ، وال)العمل الالئق ونمو االقتصاد( 8هدف وال
 13هدف وال ،)ة مستدامةيمدن ومجتمعات محل(
في      ً أيضا   بتكار. ويمكن أن يساعد اال)يالعمل المناخ(

 14هدف ، وال)القضاء على الفقر( 1تحقيق الهدف 
 .)الحياة في البر( 15هدف ، وال)الحياة تحت الماء(

تعلق بعض األهداف بإعداد إطار يباإلضافة إلى ذلك، 
المساواة بين ( 5ما الهدف ي، ال سبتكارسياسة االل

 ،)العمل الالئق ونمو االقتصاد( 8هدف وال ،)ين     َ الجنس  
هدف وال ،)الحد من أوجه عدم المساواة( 10هدف وال
 .)االستهالك واإلنتاج المسؤوالن( 12

ويعتمد تحقيق أهداف أخرى كهذه على تنمية 
من خالل نقل وتعميمها ة يبتكارات االيالتكنولوج

ن أن  َ ت   ،لكنو .أخرىمن بين أمور التكنولوجيا،  ّ      بي  نماذج  
لتلبية  ليست مناسبة قائمةالكنولوجيا نقل الت

وعلى الرغم من اإلجماع  النامية.البلدان احتياجات 
 التنمية،  في تحقيقحول قيمة التكنولوجيا  يالدول

ة التكنولوجال تزال  ّ            الهو  ة تزداد بين البلدان على ي   
من جهة، وفي داخل  يقليمواإل يالعالم يينالمستو

، ويعود ذلك إلى تهميش الفقراء البلدان من جهة أخرى
ات نقل التكنولوجيا يجري معظم عمليو .71 ً ا  يتكنولوج

التجارة بين بلدان الشمال بسبب العقبات التي ضمن 
 ومن. ل التكنولوجيا في البلدان الناميةجهها نقايو

 تالتكنولوجيا حول معرفةالفي هذه العقبات، النقص 
ٍ          ة من دون رسوم  للترخيص،توفرالم لم يتم، حتى ف             

نمية تحقيق غايات التل تنفيذ الكثير منهااآلن، 
 .النامية المستدامة في البلدان

 تتعزيز قدراتها في مجاال دان النامية إلىوتتجه البل
بهدف إيصال اقتصاداتها  بتكارلوجيا واالووالتكنالعلم 

ن على  ّ ي  زال يتعي الو. االقتصادات الناشئةوضع إلى 
سات العلم امن البلدان أن تدمج سيالكثير 

مع أهداف التنمية المستدامة.  بتكاروالتكنولوجيا واال
القدرة ضعف من قبيل  تحديات، ظهر بعض الولكن
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ة يالقدرات المالضعف ، وتعلى امتصاص التكنولوجيا
عدم للحكومات والشركات الخاصة، باإلضافة إلى 

ن كما أ. الملكية الفكريةوق إدارة أنظمة حقكفاءة 
الخطوة األولى المطلوبة هي إجراء تقييم لالحتياجات 

ّ           ة من أجل تجن ب اآلثار االيالتكنولوج ة وتكييف يرتداد           
يمكن  ،فقط عندئذ .ةيات مع األطر المحليالتكنولوج

 حيوية      ً أمورا   بتكاراعتبار العلم والتكنولوجيا واال
المجتمعات نحو االنتقال لتخفيض تكاليف 

 . ً ا  يواالقتصادات المستدامة بيئ

 الملكية الفك��ة والبحث األكاديمي والعام 

تتسم الملكية الفكرية بأهمية كبرى للمعاهد العامة 
مثلما هي لألعمال التجارية. واليوم، يفكر الكثير من 

مراكز البحوث والهيئات العامة التي ال تبغي الربح 
ة الفكرية على استدامة    ً                        جديا  في األثر اإليجابي للملكي

البحث والتطوير، وعلى السمعة، وعلى تحفيز 
. وبالرغم من أن المعاهد 72الشركات الناشئة الجديدة

العامة والهيئات التي ال تبغي الربح تلتزم التعميم العام 
                  ً                              للبحث والمعرفة بدال  من الربح، فهي قد تجد في آلية 

ت التي                               ً        الملكية الفكرية االبتكارية حلوال  للتحديا
تواجهها في توفير األموال للبحوث أو في تعميم 

فاتها                             ً  . مع ذلك، ال يزال التحدي قائما  73          َ     فوائد مكتش 
ين: المعرفة التي  َ                  ضمن هذه المؤسسات العامة بين أمر                                

ُ                                      يجب أن ت تاح لعامة الناس بشكل كامل، وتلك التي         
ُ                                       يجب أن ت درج تحت قانون الملكية الفكرية. ويعتمد         

على إطار الهيئة والقيمة المضافة  ذلك بشكل أساسي
التي تقدمها. فقد تختار هيئة عامة مجاالت محددة 

لتدرجها ضمن الملكية الفكرية، أي تلك التي تتمتع 
ين الوطني والدولي،  َ                    فيها بقيمة مضافة على الصعيد                            

وتترك مجاالت بحوث أخرى متاحة أمام عامة الناس 
 بشكل كامل.

 الملكية الفك��ة، واألمن الغذائي، والزراعة  .4 اإلطار

المعانين من الجوع المزمن من المليار شخص، ومن المتوقع أن تزداد أهمية األمن الغذائي في كل المجتمعات مع اقتراب عدد 
نا  جوهريا  يساهم 2050في المائة بحلول عام  70يزداد الطلب على الغذاء بنسبة  ّ  ً       ً        . لذا، ستصبح اإلنتاجية الزراعية المستمرة مكو                                            

 .2018مايو /ة في أيارللمحاما STA                                       ً                             في تحقيق األمن الغذائي العالمي، وذلك وفقا  لتقرير نشرته شركة أس تي إي 

والبحث الزراعي أساسي من أجل تنمية اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي العالمي. والملكية الفكرية موجودة في هذا المجال 
                                ّ                                                                              من خالل براءات االختراع أو حقوق مرب ي النباتات، الذين يسعون على سبيل المثال إلى تطوير بذور بنوعية أفضل أو بميزات 

حسين إدارة األمن الغذائي والتنوع البيولوجي الزراعي. وال تقتصر حقوق الملكية الفكرية في مجال الزراعة على خاصة لت
                                                     ً                                                               البلدان المتقدمة فحسب، بل هي مهمة للبلدان النامية أيضا ، في القطاع الخاص كما في القطاع العام. أما األمن القانوني الذي 

ين  ينتج عن حقوق الملكية الفكرية، فيزيد َ    نسبة المستثمرين في هذا المجال. وتنقسم الملكية الفكرية في مجال الزراعة إلى نوع                                                                              
ّ                  ً                                                               هما: أوال ، حقوق مرب ي النباتات، وثانيا ، براءات االختراع لإلنجازات التكنولوجية في مجال الهندسة الجينية.          ً         

جات الغذائية في بلدان  َ                       لقد تطورت براءات االختراع الخاصة بالمنت  مجلس التعاون الخليجي، ال سيما اإلمارات العربية المتحدة                                      
 والكويت والمملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال:

                                                                                              ً         تمنح اإلمارات العربية المتحدة لكل مستهلك الحق في األمن والحرية في ما يخص استهالك الغذاء، وذلك وفقا  لقانون  •
 ذا القانون على حماية الغذاء التجاري من خالل الملكية الفكرية؛. ويركز ه2016وافق عليه رأس الدولة في عام 

جات الغذائية وينص على فرض غرامة على خرق البراءات  • َ                                                  في المملكة العربية السعودية، صدر مرسوم ملكي يتعلق بالمنت                                                         
 في قطاع صناعة األغذية؛

                �                       بالطريقة التي ات بعت في اإلمارات العربية                                  ً  لتنظيم البراءات. وكان تطبيقه شبيها   1962في الكويت، صدر قانون عام  •
 اآلداب العامة لغرامة.المتحدة، أي أن تتعرض االختراعات التي تخرق 

ر التكنولوجيات المتطورة هذه الحقوق دورا  تقييميا  في تحقيق األمن للمستثمرين في المجال الزراعي. ُ                                       ً        ً                                             وقد أعطى توف              

 .STA Law Firm, 2018 :المصدر
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 يفي الواقع، تميل الهيئات العامة وتلك التي ال تبغ
 متنوعة الربح إلى نشر المعرفة من خالل طرائق 

من أكبر  الملكية الفكريةبما أن مصالحها في مجال 
على تركيزها     ّ نصب  وية، يال التجارمصالحها في األعم
ن الوصول المفتوح           ّ ة التي تؤم  يالهذه المرحلة االنتق

ق المعلومات في مجتمع      � ر تدف   � س   َ ي          ُ طراف، وت  جميع األل
جة المجتمعاتوتكون د. دمح َ   مبرم  ن ي  � خط   ع    � لتتب      

ة التي تنتج ين ال يلتقيان: المجتمعات الربحي      َ متوازي  
، الملكية الفكريةعائدات أكثر من خالل ترخيص 

الملكية ر                ّ ة التي تزيد توف  يغير الربحالمجتمعات و
الحل األمثل فيكمن في  اقدر اإلمكان. أم فكريةال

أو منظمة من خالل معهد أمام كل  توفرالخيار الم
ة حيث يمكنها أن ية الفكريإيجاد القيمة المضافة للملك

 وطويلة األمد. األمدات قصيرة يتخلق إيجاب

 يع منح براءات االختراع في المجال األكاديم � س   َ و   َ ت  قد و
من  الملكية الفكريةمثل تعزيز بفضل عوامل عدة، 

        ٍ لمؤسسة  الفكرية ة ي   ُ           وال ت عتبر الملك .74خالل التشريع
 مخترعين،  ايصبحوكي كافية لتحفيز الباحثين ما 

حوافز لديهم ين يلذا، فإن المؤسسات والباحثين الفرد
عن اختراعاتهم وحمايتها  75   ّ            تمك نهم من الكشف

ديد هذه الحوافز على ومن المهم تح .واستغاللها
مبادئ  ووضعفي الوقت عينه، ، ويمستوى مؤسس

 .جيدةالممارسات الحول ة ية وطنيتوجيه

في إدارة  الالزم يساساأل تبني الجامعات الحدولكي 
، أنشأت مكاتب لنقل التكنولوجيا تهدف الملكية الفكرية

وتقوم فوارق بين االختراع والتسويق. إلى تقليص ال
الملكية إدارة بناء في الحكومات بمساعدة الجامعات 

رها األساسيلعائق ا ، بما أنهذه الفكرية ّ    الذي يواجه تطو                
ين ذوي خبرة في يالوصول إلى مهنإمكانية  يتمثل في

َ     بين أمر ين: جدل نشأ نقل التكنولوجيا. باإلضافة إلى ذلك،        
شركات ناشئة  تأسيس متكنولوجيا أترخيص الهل ينبغي 

ل يوفي حين  ؟76لتسويقها الجامعات المدراء في   ّ  فض 
فالطريقة الفضلى خيار الشركات الناشئة، والحكومات 

 المرتبطةة يالعوامل الحالكل دراسة لتحقيق ذلك تقضي ب
 العمل ومجموعة مهارات فريق ،والسوق ،التكنولوجياب

 ة المؤسسة.مومه ،والباحثين

المحافظة على  بضرورة كثيرة بلدان متقدمة هتم َ ت  
وتحقيق  الملكية الفكريةإلى  عامة الناسوصول إمكانية 

مهمات الجامعات ب ضطلعيفبعضها  ،التوازن في حمايتها
منح وفوائد ة باإلضافة إلى احتساب تكاليف يالتقليد

من النتائج التي يمكن ضلة براءات االختراع. وتنبع المع
        َ الحماية  في الجامعة  الملكية الفكريةعندما توفر أن تظهر 

، هاالتي ينتجها باحثولة من القطاع العام             � للبحوث الممو  
ّ     د  من حوت ،للجامعةإضافية  فتحقق بالتالي إيرادات

يؤثر ذلك ويمكن أن  .إليها عامة الناسوصول إمكانية 
ة. على الرغم من ذلك، يعلى البحوث األساس يبشكل سلب

أدى إلى قد أظهرت الدراسات أن منح براءات االختراع 
كذلك،  .ةيالمزيد من البحوث التطبيقب عاتمقيام الجا
أن  جريت في الواليات المتحدة        � دراسات ا  أظهرت 

في   ً ا  الذين شهدوا ارتفاع الفرديينالجامعات والباحثين 
المطبوعات في كبيرة       ً رباحا  عدد البراءات قد حققوا أ

كثيرة  ةيمؤسسات أكاديم وقد وضعت .77ةياألكاديم
تها يملكحماية ل خاصة بها فكريةالملكية لل اتياستراتيج

 الملكية الفكريةعن سياسة      ً مثاال   5 اإلطارظهر      ُ ة. وي  يالفكر
ة والتكنولوجيا يبعة في المعهد العالي للعلوم التطبيق    ّ المت  

المستوحاة من وة، ية السورية العربيفي الجمهور
. )3الفصل إلى نظر لايمكن (ي المنطقة سياسات أخرى ف

 ةالجامعات ومنظمات البحث العامعمل  يؤدي،      ً أخيرا  
 إلى تعزيز إجراء ،ة واستغاللهايتها الفكريحماية ملك على

 مجالات مع زبائن في العالق بناءو في الكلياتبحوث ال
 المصلحة العامة.حماية  وفي الوقت عينه ،يالتجار

متعددة لنقل المعرفة قنوات  لملكية الفكريةل تتوفرو
ومع  .لة من القطاع العام                            � والتكنولوجيا من البحوث الممو  

إيجاد حلول، تحاول مؤسسات وشركات البحوث أن 
ويل البحوث أن الحكومات ووكاالت تم يتوجب على

ة حول منح يدورها في تقديم المبادئ التوجيه تؤدي
ة وترخيصها.ياألكاديم االختراعبراءات 
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العالي للعلوم التط�يقية والتكنولوجيا في الجمهو��ة  المعهدسياسة الملكية الفك��ة في   .5 اإلطار
 العر�ية السو��ة

قام المعهد بصياغة سياسة للملكية الفكرية من أجل الحصول على حقوق الملكية الخاصة به وحماية المطبوعات، والنصوص، 
حثون فيه. وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع وتعزيز االختراعات وجميع الباينتجها والوثائق، والعروض على الكمبيوتر التي 

األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية ودعم استمرارها، باإلضافة إلى وضع معايير لمعالجة المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية التي 
                ً                سياسة المعهد أيضا  معايير لتحديد  يمكن أن تظهر في المستقبل، وذلك من أجل تحفيز أعضاء المعهد ومكافأتهم. ووضعت

 حقوق والتزامات تنمية الملكية الفكرية والمبادئ التوجيهية األساسية إلدارة سياسة نقل التكنولوجيا.

 وأشار المعهد إلى أهمية وضع هيكلية تنظيمية لتطبيق هذه السياسة، وذلك من خالل ما يلي:

 ه السياسة باإلضافة إلى اإلدارة، والتسويق، وحل المنازعات ذات الصلة؛                        ّ                   مكتب للملكية الفكرية يتول ى مسؤولية تنفيذ هذ •
لجنة استشارية لنقل التكنولوجيا تتولى مهمة تنقيح العقود التي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتوفير توصيات حول  •

ّ  اع الخاص لضمان غياب أي  االختراعات الحائزة براءات اختراع، وتنقيح العقود التي تشمل ملكية فكرية تتعلق بالقط                      
 ؛تضارب مع سياسة نقل التكنولوجيا.

باإلضافة إلى ذلك، يركز المعهد على اإلجراءات. فهو ال ينصح بنشر اإلعالنات أو التسويق قبل بدء عملية التسجيل، بما أن 
 .الكشف عن أي اختراع قبل إيداع طلب التسجيل قد يؤدي إلى خسارة الحق ببراءة االختراع

 ./https://hiast.edu.syالجمهورية العربية السورية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. متوفر على الموقع  :رالمصد

 

 نقل التكنولوجيا والتنمية 

الشمال بلدان النقاش حول نقل التكنولوجيا بين نشأ 
كجزء من  ،الجنوب بعد نهاية االستعماربلدان و

واعتقدت  .78                                    ً المطالبة بتنمية الدول المستقلة حديثا  
يتقدم  يجتماعاال ير االقتصاد              ّ الدول أن التطو  هذه 

ر التكنولوج ّ            مع التطو  القرن  اتيوفي سبعين .ي       
النامية في مجموعة من البلدان ، اشتركت الماضي

 ها،منها إلى تقليص الفجوة بين               ً المبادرات سعيا  
 .79نظرائها في الغرببين و سابقة،مستعمرات ك

في محاولة  فجرت الدولي يأما على الصعيد المؤسس
 الدولي الملكية الفكريةلمواجهة نظام  1961 عام

ة للبلدان يلتقصيره في تلبية االحتياجات التنمو
حكومتا البرازيل وبوليفيا مشروع رفعت الفقيرة. فقد 

المعنية في لجنة الإلى المشتركة قرار برعايتهما 
بعض إلى القرار  أشارو .لألمم المتحدة ة العامةيالجمع

 ]...[الوصول إلى إمكانية أن "من قبيل المخاوف 

المعرفة والخبرة في مجال العلم والتكنولوجيا 
لب األحيان ببراءات االختراع في أغمحصورة 

ة يملكالمة لحماية حق                        � بير المماثلة لها، المصم  اوالتد
 جات         َ ات والمنت  يات والتقنيواستغالل المستثمرين للعمل

 )16الدورة ( 1713وأعلن نص القرار  .80"الجديدة
دور براءات االختراع في نقل "عنوان الذي حمل 

أن تطبيق  "موالن      ّ   المتخل فةلبلدان إلى االتكنولوجيا 
يجب أن يأخذ في  ينظام براءات االختراع العالم

الخاصة  النمو      ّ   المتخل فةعتبار متطلبات البلدان اال
 المشروعةعن المطالب       ً ، فضال  بالتنمية االقتصادية

 ألصحاب براءات االختراع.

وأوصى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 في 1964ام عفي اجتماعه األول في  )األونكتاد(
المتقدمة أن  بلدانعلى ال"بأن الصادرة عنه قرارات ال

ات الحائزة براءة اختراع يتشجع أصحاب التكنولوج
، على تيسير نقل التراخيصلها، الحائزة غير  أو
والتكنولوجيا الجديدة  ،يوالتوثيق التقن ،الدرايةو

https://hiast.edu.sy/
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تمويل في ذلك النامية، بما  بلدانبشكل عام إلى ال
بشروط  ،يص والتكنولوجيا ذات الصلةشراء التراخ

ة المختصة، يعلى الهيئات الدول". وأضاف أن "مؤاتية
 يبما فيها هيئات األمم المتحدة ومكتب االتحاد الدول

ات من يأن تستغل اإلمكان ،الملكية الفكريةلحماية 
علق بنقل التكنولوجيا تت اتأجل اعتماد تشريع

ة يإمكانفي ذلك لبلدان النامية، بما إلى اة يالصناع
 .81"ة المناسبة في هذا المجاليات الدولتفاقإبرام اال

 ياعتمد مجلس األمم المتحدة االقتصادذلك ك
تأكيد فيه أعاد       ً قرارا   1964 عامفي  يواالجتماع

الوصول إلى المعرفة والخبرة في أهمية إمكانية "
تسريع  ة والتكنولوجيا من أجليمجال العلوم التطبيق

النمو وزيادة       ّ   المتخل فةة في البلدان يالتنمية االقتصاد
ن تبادل أ" تأكيدو ،"قتصاداتهاال اإلجمالية ةينتاجإلا

في مجال العلوم                                  ً المعلومات والخبرات األكثر انتشارا  
ة والتكنولوجيا من شأنه تيسير التنمية يالتطبيق

 .82"ةية الدوليالمستمرة للتصنيع والعالقات االقتصاد
ة على يوأخذت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناع

طرائق ووسائل لتيسير التكنولوجيا من              َ عاتقها إيجاد  
 .األونكتادخالل عالقتها المستمرة مع 

، طلبت مجموعة القرن الماضي اتيفي بداية ثمانين
معاملة  )77 ـمجموعة الدول ال(النامية من البلدان 

حاب براءات ة تجبر أصية وتدابير إضافيتفضيل
ختراع األجانب على العمل في البلدان التي منحتهم اال

المؤتمر قين أن فشل          ّ بعض المعل   رأىتلك البراءات. و
في جزء ة باريس يعود يفاقتالمراجعة  يالدبلوماس

في تلك التدابير، ولالمتقدمة  بلدانإلى معارضة ال منه
من تتمكن المتقدمة لم  بلدانإلى أن الالجزء اآلخر 

 .83"على هذه التدابيرالتوافق 

إلى تشجيع  1995 عاملتريبس  اتفاقسعى قد و
ات مختلفة ياإلبداعات واالختراعات من خالل آل

هذا  شكلوي .دة                ّ اعتماد سياسة موح  مع للتسويق 
 ساوي بينت ومعيارية وصارمة وثيقة واحدة تفاقاال

ة يالقتصادبصرف النظر عن متطلباتها ا ،جميع البلدان
  ً ا  منهج فال تعتمد 2030 خطةأما  .ةيوقدراتها التكنولوج

، ألن الملكية الفكريةحماية يناسب الجميع في   ً ا  واحد
ة يتتطلب حماية مختلفة للملك المختلفة مراحل التنمية

النامية بالتالي، يمكن أن تتمتع االقتصادات ة. يالفكر
من أجل تعزيز النقل  ية الفكريةالملكبمرونة نظام 

 يواألهم من ذلك، من الضرور .بتكارواال يالتكنولوج
قبل التوصل إلى  الملكية الفكريةوضع سياسات تضم 

 .84ةية الفكرية للملكيحماية قو

 معتريبس، حاولت الحكومات  اتفاقمنذ إبرام 
القائمة على الملكية  اتية الجنسدالشركات المتعد

ة يحماية الملكمعايير أن توسع  ،باستمرارالفكرية 
. قائمةال األطرافتخطى القنوات المتعددة الفكرية لت

، والمعاهدات ةالحرالتجارة ات اتفاقوقد ضمت 
ة، يات التعاون والشراكة األوروباتفاقة، ويالثنائ

ة مكافحة ياتفاقمثل األطراف والجهود المتعددة 
الشراكة عبر  اتفاق، ومفاوضات ير التجارالتزوي

َ  معايير   ،المحيط الهادئ حماية حقوق لأكثر صرامة      
تم على سبيل المثال،  .85وإنفاذها الملكية الفكرية

تتوافق مع االلتزامات ل ة/المؤلفشروط حقوق توسيع 
عته  ةالحر جارةالت اتفاقالتي فرضها  ّ     الذي وق  مان        مع ُ    ع 

النامية  بلدانالواليات المتحدة. وقد استخدمت ال
ل في النظام"ة ياستراتيج     ً أيضا   ّ            التحو   .86هذه "    

باإلضافة إلى إعادة التوازن للفجوة بين البلدان النامية 
على الصعيد االعتراف ازداد المتقدمة، والبلدان 

ولهذه  .بقيمة نقل التكنولوجيا من أجل التنمية الدولي
إضافتها بشكل مستمر في الصكوك ت           ّ الغاية، تم  

المتعددة األطراف التي تهدف إلى تحقيق التنمية 
نقل الصكوك التي تضم عناصر  ومن المستدامة.

 :87نذكر التالية ،التكنولوجيا

  3202مم المتحدة رقم لألة العامة يقرار الجمع •
ق بإقامة نظام برنامج العمل المتعل"، )6-دإ(

 ؛(1974) "جديد يدول ياداقتص
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ر المناخ  ّ ي  ة بشأن تغيمم المتحدة اإلطارة األياتفاق •
 ؛(1992)

المتحدة ة األمم ياتفاقبروتوكول كيوتو الملحق ب •
 ؛(1992)ر المناخ  ّ ي  بشأن تغ ةياإلطار

بالبيئة والتنمية: بيان  يمؤتمر األمم المتحدة المعن •
في اآلراء بشأن إدارة  يالمبادئ من أجل توافق عالم

جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة 
 ؛(1992)

بالبيئة والتنمية: إعالن  يمؤتمر األمم المتحدة المعن •
 ؛(1992)ريو بشأن البيئة والتنمية 

ة األرض في ريو ملق 21جدول أعمال القرن  •
 ؛(1992)

ر في البلدان                             ّ ة األمم المتحدة لمكافحة التصح  يتفاقا •
ر،            ّ أو من التصح  /التي تعاني من الجفاف الشديد و

 ؛(1994)ا فريقيأوبخاصة في 
 .(2016)باريس  فاقتا •

نقل التكنولوجيا لتصبح تضمين على الرغم من لكن، و
نا   ّ   ً مكو  طراف ة األددنات الصكوك المتع      ّ من مكو     

، ال تزال الفجوة            ً أكثر إنصافا  لمساعدة في ضمان تنمية ل
 المتقدمة.والبلدان قائمة بين البلدان النامية 

البلدان  ةساعدلم  ً ا  ير نقل التكنولوجيا ضرور   َ عتب   ُ ي  
ة الخاصة، إال أن ذلك يبتكارتها االاالنامية في بناء قدر

ة يالبلدان األولوهذه يجب أن تولي ف.          ً ليس كافيا  
على أساس أنها ة، يبتكاراال اتهاالقصوى لتنمية قدر

حد متطلبات تحقيق المجتمعات واالقتصادات أ
 المستدامة على المدى الطويل.

 والمرأة الملكية الفك��ة 

ن ي                       َ ال تزال الفجوة بين الجنس  في جميع أنحاء العالم، 
ظوظ حألن ، الملكية الفكرية حقوقفي مجال  قائمة

حظوظ المرأة في حيازة براءات االختراع أقل من 
ها تؤثر نألمعالجتها، يجب  مهمةذه مسألة هالرجل. و

ن المرأة. ويمكن أن وتمكي يعلى النمو االقتصاد  ً ا  بلس

       ً خصوصا  على نجاح رائدات األعمال،           ً تؤثر أيضا  
التمويل تميل إلى توفير ة يالمؤسسات المال تإذا كان

مي الطلباتحاملي البراءات أو ل ّ           لمقد  لحيازة براءة     
حصة ل يالحال التزايد على معدل    ً اسا  قيو .88اختراع

أن ويبو الالمرأة من طلبات براءات االختراع، احتسبت 
وليس المساواة بين ( ني                       َ تحقيق التوازن بين الجنس  

ين معاهدة التعاون ل  ً ا  تطبيقتقديم الطلبات في  )     َ  الجنس 
 .208089 عاميتحقق إال بحلول بشأن البراءات لن 

    ً  مؤشرا  تقدم البراءات  حول طلبات إحصاءات الويبوف
ظهر البيانات أن     ُ . وت  في هذا المجال المرأةلوضع 

ح فيها أكثر أن تكون المجاالت التي       ً طرفا  المرأة    ّ                    يرج 
المستحضرات هي قطاع  البراءات طلبات في

تحليل المواد  وأة، يالتكنولوجيا الحيو وأ، النيةالصيد
 وأ ،الدقيقة ةيالكيمياء العضو وأة، يالبيولوج

المجاالت هذه وقد شغلت . ةيالكيمياء الغذائ
 ة المراكز الخمسة األولى في ما يخصيالتكنولوج

منذ  نساءضمت التي  الطلبات التي قدمتها النساء أو
في قاعدة  ، عندما بدأ جمع البيانات2000عام 

ة يتكنولوجيا الحيو. وقد شغل مجال الالبيانات
 نساء ضمتيخص الطلبات التي  ل في ماوالمركز األ

 2010ناء عام األخيرة، باستث 18 الـالسنوات في 
هذا  نيةالصيدالالمستحضرات حين شغل قطاع 

حصة طلبات براءات  2 الشكلظهر           ُ المركز. وي  
 ضمتالتي  ي،تكنولوجكل مجال مة لداالختراع المق

 .201890و 2000ي                          َ امرأة واحدة على األقل لعام  

ظهر الشكل  أن نسبة حصة المرأة قد ارتفعت على  2ُ           ي 
الماضية في جميع مجاالت  18 مدى السنوات الـ

التكنولوجيا حيث تم إيداع الطلبات بموجب معاهدة 
راءات. إال أن الحصة اإلجمالية التعاون بشأن الب

درجت فيها امرأة واحدة على األقل               � للطلبات التي ا  
في المائة في  20بصفة مخترعة لم ترتفع سوى من 

ظهر 2018في المائة في عام  33إلى  2000عام  ُ     . وي     
البلدان التي سجلت أعلى نسبة من طلبات  2 الجدول

 البراءات التي ضمت امرأة واحدة على األقل.
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 يحسب المجال التكنولوجبمخترعة واحدة على األقل،  التي ضمتحصة الطلبات  .2 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .WIPO, 2019c: لويبوة لياإلحصائ البياناتقاعدة  المصدر:

ي  .2 الجدول                                                                                َ  البلدان التي سجلت أعلى حصة من طلبات البراءات التي ضمت امرأة واحدة على األقل لعام 
 2018و 2000

 
2000 2018 

 منشأ الطلب
حصة النساء من الطلبات 

 منشأ الطلب (بالنسبة المئوية)
حصة النساء من الطلبات 

 (بالنسبة المئوية)
 70 األوروغواي 39 الهند 1
 68 بنما 38 جمهو��ة كو��ا 2
 56 أ�تيغا وباربودا 36 الصين 3
 51 جمهو��ة كو��ا 36 سنغافورة 4
 50 مالي��ا 35 سلوفاكيا 5
 49 الصين 33 سلوفينيا 6
 42 كولوم�يا 31 باربادوس 7
 42 إيران 30 المملكة العر�ية السعودية 8
 41 البرتغال 28 هنغا��ا 9

 38 سنغافورة 27 بلجيكا 10
 .WIPO, 2019cقاعدة البيانات اإلحصائية للويبو:  المصدر:

 .2000هذه البلدان تتصدر الالئحة ضمن تلك التي تتوفر بشأنها البيانات. ولم تتوفر البيانات بشأن الكثير من البلدان لهذا المؤشر في عام  مالحظة:
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 2018-2014ة، يمخترعة واحدة على األقل في المنطقة العر� تضمحصة الطلبات التي  .3 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . WIPO, 2019c: ويبولة ليقاعدة البيانات اإلحصائ المصدر:

 
بيانات حول ستة بلدان عربية هي  تمتلك الويبو

اإلمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، ومصر، 
والمغرب، والمملكة العربية السعودية . لكن البيانات 

ي  َ   في الفترة ما بين عام  لم تكن ثابتة،  2008و 2000                   
 2014وصارت البيانات متوفرة فقط لقطر من عام 

عشر . فعلى مدى السنوات ال2018ولتونس من عام 
األخيرة، أظهرت هذه البلدان الستة ارتفاعات 

وانخفاضات في حصة النساء من طلبات تسجيل 
البراءات. ولكن، قد يتعلق ذلك بعدد الطلبات اإلجمالي 
للبلد في عام محدد. والجدير بالذكر أن حصة الطلبات 
التي تدرج المرأة ضمن المخترعين لم تتخط المجموع 

ّ           العالمي في أي  عام، باست ي              َ   ثناء عام   2016و 2015       
 35                           ً     ً          عندما حققت قطر والمغرب تباعا  نسبا  أعلى من 

 .)3 الشكل(في المائة 

ِ              وتتزايد أيضا  حصة المختر عات في مجموع             ً           
درجين في طلبات معاهدة التعاون بشأن  ُ                                    المخترعين الم              

عد  هذا التزايد بطيئا  إذ ارتفع من  ّ                  ً              البراءات، ولكن ي    ُ                11 
في المائة في عام  17إلى  2000في المائة في عام 

، شغلت المراكز الخمسة األولى 2018. وفي عام 2018
 31(، وأنتيغوا وبربودا )في المائة 43(كل من سريالنكا 

 30(، واألوروغواي )في المائة 30(، وبنما )في المائة
. أما في المنطقة )في المائة 29(، والصين )في المائة

العربية، فحازت مصر الحصة الكبرى من الباحثات في 
في  17(في المائة، تالها المغرب  22بة بنس 2018عام 

في  11(، ثم قطر واإلمارات العربية المتحدة )المائة
، )في المائة 10(، والمملكة العربية السعودية )المائة

 .91)في المائة 7(وتونس 

ّ    المتدن ي لعدد الويمكن ربط أسباب  طلبات براءات      
في مجاالت  أقلاالختراع بواقع أن عدد النساء 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة محددة من 
ال ينخرط قد منهن الكثير ، وأن (STEM) والرياضيات

في مهنة من هذه المجاالت بعد إكمال دراستهن، أي 
، وذلك ألسباب األوسع        َ االنتشار   البراءاتتسجل حيث 

ب انخفاض عدد طلبات البراءات اسبألكن  .92عدة
النساء عدد ب ترتبط فقطمها النساء ال دالتي تق

مالت في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة االع
أن عدد النساء في هذه   ً ا  خصوصوالرياضيات، 

في بعض البلدان، بما فيها و ،المجاالت قد ارتفع
يتخطى عدد النساء عدد الرجال في  ،ةيالبلدان العرب

 زالت ال من الواضح أن المرأةبالتالي، هذه المجاالت. 
في  وإن كانت تعمل ،في نظام البراءات ةشاركم غير

. األوسع االنتشارالبراءات فيها تسجل  التيالمجاالت 
ال تزال ة يووجد بعض الدراسات أن العوائق االجتماع

وتشير  .تمنع المرأة من االستفادة من أنظمة البراءات

 العر�ية المتحدةاإلمارات 

 تونس

 مصر

المملكة العر�ية 
 السعودية

 رطق

 المغرب
 المجموع
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 ىأن تسع               ً من األقل ترجيحا  إلى أن  تلك الدراسات
ق  ُ ت   وأن ،واكتشافاتها تسويق اختراعاتها إلى المرأة ّ   سو   

يمكن أن  وهو تسويق شركاء محتملين،لنفسها أمام 
من  كذلك،ختراع. االبراءة  ه الحصول علىيتطلب

 قدمن الشبكات التي  المحتمل أن يتم استبعادها
وهو  اآلخرين، بتكارمن االتصال بشركاء اال نها   � تمك  

ة براءإلى الحصول على يقود اتصال يمكن أن 
لتوفير فهم     ً جدا   لكن البيانات ال تزال ضئيلة. االختراع

كامل للعوائق والقيود التي تواجهها المرأة والتي 
 .93تمنعها من المشاركة في نظام البراءات

الضعيفة مقابل  الملكية الفك��ةأنظمة  
 ةيالقواألنظمة 

ة بين الحين واآلخر يالعالماالقتصادية الساحة  تواجه
من المسائل و. الملكية الفكريةق حقوتتعلق بجداالت 

البلد النامي  مدى استفادةالنقاش  هايطرحالمهمة التي 
الخاص به ومن  الملكية الفكريةحقوق نظام من تعزيز 

في     ً أصال   بعة           � الخاصة المت  المعايير توافق مع يجعله 
 تكرريظهر في هذا النقاش المو .المتقدمةالبلدان 

 ييوصي األول بنظام قو :94نموذجان متعارضان
 ،ةية من أجل التنمية االقتصادية الفكريلملكحقوق ال

ة الثاني يقدمفي حين  حقوق حماية ضعف ن أ   ّ حج 
سمح بنشر المعرفة ي ها،أو حتى غياب الملكية الفكرية،

 ة.يبناء القدرات المحلببشكل سريع و

الملكية ة أنصار الحد األقصى الذين يدعمون أنظميقدم 
ة   ةيالقو الفكرية أن التحسينات في حماية حقوق    ّ َ حج 

 البلدان المتقدمةعلى ستعود بالمنفعة  الملكية الفكرية
الشمال بلدان الشركات في فالنامية.  كما على البلدان

حوافز كافية لصالح ترخيص المعرفة والتعاون ستجد 
. تركةمشاريع مشفي الجنوب بلدان ت في مع شركا
        َ البلدان   البحث والتطوير ستثمار فياالمثل هذا وسيفيد 

تدفقات نقل التكنولوجيا ازدياد النامية من خالل 
ظهر           ُ ويمكن أن ت   .95)6 اإلطار(ة يواالستثمارات األجنب

في تمكين فائدتها      ً أيضا  ة يالقو الملكية الفكريةأنظمة 

فمن .                                              ً المرأة من خالل حمايتها لحقوق المرأة والرجل معا  
في  أقوىعندما تكون  الملكية الفكريةأن أنظمة  المعلوم

في المجتمع  ة المرأةمشاركتزداد حماية حقوق المرأة، 
تصبح قائدة كي يساعدها ، وهذا ما السوقوفي 

        َ الملكية  في المقابل، ينتقد أنصار الحد األدنى  .96بتكارلال
عائهم أن تعزيز حماية حقوق  الفكرية ّ                           باد   الملكية الفكرية  

ت المستهلك  ُ ت   التي، ن أن يؤدي إلى زيادة األسعاريمك ّ            شت   
ض مستوى الرفاه ُ ت  وفي خياره  ّ               خف  ة ؤالء. ه            ّ يقدمون حج 

ص    ّ يقل  يمكن أن  يالقو الملكية الفكريةن نظام حقوق أ
تقييد حجم التقليد، من خالل نقل التكنولوجيا نسبة 

ة ييزيد من صعوبة تضييق الفجوة التكنولوج وهذا ما
حين تعمل ف .97الجنوببلدان الشمال وبلدان بين 

 الملكية الفكريةمعايير النامية على مواءمة البلدان 
المتقدمة، فإنها معايير البلدان الخاصة بها لتضاهي 

ّ                           تتكب د مصاريف على المدى القصير  من قبيل نقل    
واإلدارة ونفقات اإلنفاذ التي تفوق المنافع  اإليجارات

                ُ                        ة والتي يمكن أن ت بعد الموارد الشحيحة عن يلواأل
 .98األخرى األساسيةالقطاعات 

لقد عملت األنظمة التكنولوجية العالمية والمنظمات 
التعاون في مجال العلم الدولية على تيسير 

والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تلبية احتياجات 
. وتؤدي 99التنمية واالستدامة المختلفة بشكل أفضل

            ً                          الحكومات دورا  من شأنه تشجيع تسريع نقل 
التكنولوجيا، من خالل تشاركها ونشرها عبر بيئة 

مؤاتية وإغراءات تهدف إلى تحقيق االستدامة على 
، وذلك في ظل حماية كافية لحقوق المستوى المحلي

الملكية الفكرية. ويجب حشد الموارد العلمية والتقنية 
ذات الصلة، وتغيير السلوكيات والمؤسسات بشكل 

 كامل وعميق، من أجل ضمان التنمية المستدامة. 
وال شك في أن اتخاذ إجراءات الحيطة ضروري، فكما 

ظهر الدليل التاريخي "قال بعض المعلقين:  بشكل ُ                     ي 
واضح أن حرمان البلدان النامية من حرية تصميم 

أنظمة الملكية الفكرية كما تراها مناسبة لها، يعني أن 
         ّ     بعد أن تسل قته  ’         �      تركل السل م ليقع’ ]...[البلدان الغنية 

 .100"بنفسها
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 المستحضرات الصيدالنية في الهندقطاع   .6 اإلطار

عد  قطاع المستحضرات الصيدالنية من أهم القطاعات في الهند، وهو أحد أفضل األمثلة لتسليط الضوء على أثر الملكية  ّ                                                                                                       ي    ُ
 الفكرية على النمو االقتصادي في ظل نظام قوي للملكية الفكرية.

    ً                                                  الميا  من ناحية الحجم، ويندرج ضمن أكبر األسواق من ناحية ويحتل سوق المستحضرات الصيدالنية في الهند المركز الثالث ع
القيمة الناتجة في األسواق. وسوق المستحضرات الصيدالنية الهندية مكتمل النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

زه عن قطاعات المستحضرات الصيدالنية األخرى حول العالم. ّ                                                    الميدان االقتصادي، وهذا ما يمي                               

جات. وقد أقامت 1995ن انضمت الهند إلى منظمة التجارة العالمية في عام وبعد أ ل ب إليها إنشاء نظام لبراءات اختراع المنت  َ                ، ط                                         ِ ُ   
شركات المستحضرات الصيدالنية في وقت الحق شراكات مع شركات متعددة الجنسيات لالضطالع بأنشطة البحث والتطوير. 

من خالل قانون جديد للبراءات ومن خالل الحماية التي تقدمها للتنمية المحلية.  ويتم التأكد من صالحية البراءات في الهند
وهذا ما أدى إلى ظهور أكبر عدد من وحدات التصنيع الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية خارج الواليات 

 .2014ليار دوالر بحلول عام م 34لتنظيم اإلنتاج الصيدالني للهند، وصل حجم السوق إلى                ً المتحدة. ووفقا  

    ّ                                                                                                              وبغض  النظر عن نجاح الهند في استخدام أنظمة الملكية الفكرية الوطنية والدولية، ال يزال بعض المشاكل ينتظر الحل، ومنها: 
البحث المفاضلة بين توفير األدوية بأسعار أقل وتوفير أدوية ابتكارية حديثة، وهذا ما حث المبتكرين على االستثمار في 

والتطوير والتصنيع داخل الهند إلتاحة المجال الستهالك أكبر على المستوى المحلي؛ وضمان أفضل نوعية من األدوية يحتاج 
 إلى استثمارات كبيرة.

                                                        ً                                                      وعلى الرغم من أن نظام الملكية الفكرية القوي قد حقق نجاحا  للهند على الساحة الدولية، فإن أثر فوائده داخل البالد 
 ر بعد.لم يظه

 .Mondal and Pingali, 2017 :المصدر

 

 �يئةالو الملكية الفك��ةحقوق  .اءب
 ةيفي المنطقة العر� بتكارالل التنظيمية

ة ية واإلنتاجيعالمستوى أعلى من الف بتكارينتج عن اال
إلى زيادة الناتج ي يؤد وهذا ماواالستدامة، 

لة فتغذ  ياالقتصاد حص  ُ   �       ّ . أما العائدات الم  البحث ي                  
 بتكارإلى زيادة االبدوره ما يؤدي  ذاوه، والتطوير

 بتكار. ويحدد مؤشر االوهكذا دواليك ،101يالتكنولوج
 بتكارالعوامل التي تعزز اال 2019لعام  يالعالم

ً  بناء    ً ا  دبل 129لتصنيف   ً ا  ويستعين بثمانين مؤشر    
والمعرفة من  الملكية الفكريةر سياسات    َ عتب    ُ وت   .عليها

في بلد ة يبتكارإلظهار القدرة االاألساسية العوامل 
ن ّ  معي  رت اإلمارات العربوقد  .102   ّ                 تصد   حدةة المتي  

في  ، فقد تم تصنيفهابتكاراالمجال ة في يالعرب      َ الدول  
شغل اليمن في حين ،     ً بلدا   129من أصل  36 المركز الـ

 .103)4 الشكل( 129 ز األخير بينها، أي المركز الـالمرك

ن  ّ   يبي   )5 الشكل( 2018لعام ة ية العالميمؤشر التنافس  
نت يأن البلدان العرب      � ومرد  ، ئهامتوسط أدا       ّ   ة قد حس 
أسعار لتخفيض السائد جاه تإلى اال يذلك بشكل جزئ

في  يالنفط والغاز. وقد تأثرت بيئة االقتصاد الجزئ
بتدهور أسعار النفط في العقد األخير،      ً سلبا  المنطقة 
 يادةعلى تنفيذ إصالحات لز كثيرة            ً يجبر بلدانا   وهذا ما

ع. وقد تأثر أداء االقتصاد الكل ّ                              التنو  قتصادات ال ي    
بهذا  يبشكل رئيس يمجلس التعاون الخليجبلدان 

 يزها المال ّ ي  من حأخرى زادت بلدان التراجع، فيما 
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 عتبر  ُ وت   .104بسبب تخفيض إعانات دعم الطاقة
ة ية والتكنولوجيالرقمالبنى االستثمارات الكبيرة في 

 لادخبإ في المنطقة مشجعة وهي قد سمحت
إال أن  .ى الجهوزية الرقميةة عليالتحديثات األساس

ثورة في ُ   �     ت ؤد  إلى هذه االستثمارات والتحديثات لم 
 في المنطقة. بتكارمستويات اال

     ً عددا   بتكارالل ةالعربيللبيئة  يظهر الوضع الحال ُ ي  و
ة، ية الرقميبتكارمن الشركات الناشئة اال        ً متزايدا  

ة والتجارة يمجال التكنولوجيا المالفي       ً خصوصا  
ة في هذين يوقد قدمت الحلول الرقم .ةيلكتروناإل

من جميع الصفقات في مائة الفي  23ين نسبة       َ المجال  
وضمن  .105افريقيأمنطقة الشرق األوسط وشمال 

تبقى البتكار في المنطقة العربية، التنظيمية لبيئة ال
لتي تم ة إحدى أكثر الصناعات ايلكترونالتجارة اإل

الجزء األكبر  ،لكنو .2012106 عاممنذ االستثمار فيها 
في يكمن  يقيمة الشركات في االقتصاد الرقم من

ها من خالل         ُ تم رسملت  تالتي  الملموسةغير  هاأصول
 ةيمات التجارأكثر العالف. الملكية الفكريةحماية حقوق 

شركات  عالماتقيمة في العالم هي  المشهورة
والعالمات  ،لبراءاتمن االتكنولوجيا التي تمتلك ملفات 

.107ة/المؤلفوحقوق  ،ةيوالتصاميم الصناع ،ةيالتجار

 )129(من أصل  يالعالم بتكارحسب مؤشر االبة يتصنيف الدول العر� .4 الشكل

 
 .https://www.globalinnovationindex.org/Homeعلى الموقع  توفرم .يالعالم بتكارمؤشر اال المصدر:

  

020406080100120140

اليمن

الجزائر

مصر

لبنان

األردن

ُعمان

البح��ن

المغرب

تونس

المملكة العر�ية السعودية

قطر

الكويت

اإلمارات العر�ية المتحدة

https://www.globalinnovationindex.org/Home
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 )137(من أصل ة ية العالمير التنافسشحسب مؤبة يتصنيف الدول العر� .5 الشكل

 
 على الموقع توفرم .افريقيأ، منطقة الشرق األوسط وشمال 2018ة، ية العالمي، مؤشر التنافسيالعالم يالمنتدى االقتصاد المصدر:

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/middle-east-and-north-africa/#view/fn-10. 

 

أفضل نطاق للحماية حين تقدم البراءات صحيح أن 
ضمانها إال أن ة، يالمعايير القانون ختراعااليستوفي 

، الشركات الناشئةوعلى  ،على األفراد  ً ا  ئعبيشكل عادة 
.                                  ً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحيانا  على حتى و

 الختراعاتاإلبداعات وا ال تكونباإلضافة إلى ذلك، 
ال، وتطبيقات الويب،                ّ ة كتطبيقات الجو  يالرقم

وغيرها،  واعد البياناتوق ،برمجياتوالمنصات، وال
هي فقليلة . بالضرورة حماية نظام البراءاتتحت 

م هذه الحماية، دتقالتي ة حول العالم يم القضائ ُ ظ     ُ الن  
  ّ ي  أ"أن  على ينصالذي  يكيمراألالقانون     ً مثال  ومنها 
يمكن أن  "على وجه األرض من صنع اإلنسان شيء

منح براءة اختراع، ويستثني قانون الطبيعة  ُ                                         ي 
دةيوالظواهر الطبيع ّ   ة واألفكار المجر  وفي العادة،  .108              

ة يمن الممكن الحصول على براءة اختراع لعمل
، شرط أال تكون للتشغيل                ً ة تتضمن برنامجا  يتراعاخ

البراءة مرتبطة بالبرنامج فقط. وال يتم منح براءة 
 .               ً ة والبرنامج معا  يلعمللاالختراع للبرنامج فقط، بل 

، والتشريعات ةيفي البلدان العرب وتستثني القوانين
ة يالبرامج الحاسوب ،ةياألوروبفي معظم البلدان 

 استصدارة يبذاتها من قابلاألعمال ات يمنهجبذاتها و
راءات االختراع، ألن االختراعات التي تندرج تحت ب

م بطابع ين البراءات المختلفة يجب أن تتسقوان
  يالطابع التقنعلى وتتضمن األمثلة  .109يتقن

ُ                 مناهج ت ستخدم لضبط العمل ومعالجة  ،ةية الصناعي      
كدرجات الحرارة (ة يالبيانات المتعلقة بالهيئات الماد

 . في الحاسوب يوالعمل الداخل )والحجم والشكل
الذي يركز  يمع ذلك، ال يستطيع البرنامج الحاسوب

أن يتسم بالطابع  يات النظام الماليعلى حلول لعمل
ة المرتبطة يعتبارات التقنلى االإ إذا استند إال يالتقن

 .110)              ً تحسين األمن مثال  ( يبعمل الحاسوب الداخل
  ة/المؤلفر الحماية من خالل حقوق    َ عتب   ُ ت  لذا، 

 حيث ،      ً خصوصا  البديل في هذا المجال اإلجراء 
ة براءات يات اإلبداعبتكارمنح اال     ً دوما   ال يمكن
 .111اختراع

020406080100120140

مو��تانيا
لبنان
مصر
تونس
الجزائر
المغرب
األردن
ُعمان
الكويت
البح��ن
المملكة العر�ية السعودية
قطر
اإلمارات العر�ية المتحدة

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/middle-east-and-north-africa/#view/fn-10
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  المؤلف/ةمساهمة حقوق  .يمج
 بتكارفي اال

براءات اعتبار نظام                ً من األكثر شيوعا  أن في حين 
ة يوالتنمية االقتصاد بتكارلال      ً مصدرا  االختراع 

     ً دورا   ة/المؤلفقوانين حقوق تؤدي ة، يوالتكنولوج
ر دور المعلومات في  ّ ي  في االقتصاد. وقد تغ  ً ا  يأساس

الوصول من األسهل وصار والعشرين الحادي القرن 
ومع ازدياد حجم المعلومات، ازداد الطلب على . إليها
ر ّ  توف  كانت القرارات. وقد صنع ها الستخدامها في   
المناقشات العامة حول مسألة  محور ة/المؤلفق حقو

تها في يوجذبت أهم .الوصول إلى المعلوماتإمكانية 
اهتمام المبدعين  واألعمال التجاريةة يومالي الحياة

على  تهمأنشط، الذين تقوم في مجال االقتصاد
 ة.يالتكنولوجيا الرقم

لفنون ة كايالثقافالصناعات في  ة/المؤلفتؤثر حقوق 
في         ً ثر أيضا  ؤواألفالم، وت واألدب والموسيقى

 على أثرها ة من خالل ية والعلميالبحوث التعليم
نشر المعلومات التي يتم تعميمها ضمن وسائل 

، والمنشورات ة/المؤلفاإلعالم الخاضعة لحقوق 
 كبرى ةيأهمتتسم بأنها إال  .ةيلكترونالمطبوعة واإل

التي  برمجياتال صناعةوالبيانات بالنسبة إلى قواعد 
، ة/المؤلفترتبط بشكل مباشر ووثيق بحماية حقوق 

ة. يقيمتها التجار هذه الحقوق تفقد من دونفهي 
من الناتج      ً مهما               ً لصناعات جزءا  اوتشكل كل هذه 

والدخل.  للتوظيف                       ً المحلي اإلجمالي، ومصدرا  
ٌ  أثر   ة/المؤلفنظام حقوق يكون ليمكن أن  ،بالتالي   

من خالل  يالمال غير المادعلى تراكم رأس مهم 
د  واإلبداع،  بتكارعلى اال اأثره ّ  َ المحد  ن ي َ ي  ن الجوهري    

 ة.يلتنمية االقتصادل

بين حقوق الطبع والنشر الخلط ما يتم        ً وغالبا  
اللغة في  droit d’auteurأو  "حقوق المؤلف"و

 تشابههما، رغم، انيالقانون انالنظام انهذ الفرنسية.

ة. فحقوق الطبع ياألمور األساسيختلفان في بعض 
ّ   طب ق  ُ ت  ي تة الية والفنية األدبيالملك وقوالنشر هي حق  

بع القانون األنغلوسكسون ّ                       في البلدان التي تت   وأ ي                 
تشير حقوق المؤلف إلى في حين و .مقانون العاال

البلدان التي تطبق الملكية األدبية والفنية في مفهوم 
ُ   � ، ت طب  وروبيةالمدني، ال سيما البلدان األالقانون  ق   

في بلدان القانون  بشكل أساسي النشروحقوق الطبع 
تحدة وكندا موالمملكة ال العام كالواليات المتحدة

نظام حقوق  وروبيةتبع معظم البلدان األيووأستراليا. 
، ما عدا ياألوروب يحسب القانون المدنبلطبع والنشر ا

 يرلندا ومالطا.آقبرص و

ضح أن حقوق  ياللفظومن خالل التحليل  ّ            للكلمة، يت           
أي أن  ،ة/فالطبع والنشر في فرنسا هي حقوق المؤل

 ة/المبدععلى حماية     ّ     ً نصب  حصرا  االهتمام ي
ع حقوق الطبف. أما في الواليات المتحدة ها/ه   � مصن فو

والنشر،  هي في األساس الحق في الطبعوالنشر 
تحمي حقوق ال ووليس بالمبدع. بع ويرتبط الحق بالط

فالإال بع والنشر الط  بواسطة تجسدتالتي  ات   � مصن 
ُ          إن تم نشرها أو لم ت نشر، كالر المادة، واألفالم سومات                   

رة ّ   المصو  أما حقوق المؤلف  .وبرامج الحاسوب وغيرها     
 تجسدتة، إن كانت يالفكر إلبداعاتاكل فتحمي 
 أم لم تكن كذلك. المادة بواسطة

بين حقوق الطبع والنشر  يالفارق األساسيكمن 
أن حقوق الطبع والنشر تتبع في  ة/المؤلف قوقحو

 قح إذ تمثل، يقتصادالمنطق اال يبشكل رئيس
الملكية في  ونيستثمرالذين حمي هي تف .االستغالل

م الفكرية ِ  كالمنتجين والمستثمرين والمستخد  أكثر  ،ين                             
، فهو على حق المؤلف أما.    � مصن فال ة/مبدع مما تحمي

. أساسيبشكل  دعلمبل الحماية يضمن من ذلك العكس
الحق النتيجة األساسية لهذا الفارق الجوهري هي أن و

في البلدان التي تطبق يكون أقل أهمية بكثير  يالمعنو
 ة/فحق المؤلشدد يحقوق الطبع والنشر. في المقابل، 

 .ها/ه   � مصن فو ة/بين المؤلف يعلى الرابط القو
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نجد ، يالقانون المدن التي تتبعة يم القانون ُ ظ         ُ وفي الن  
 ة/بين المؤلفللتصرف وغير قابل   ً ا  ودائم  ً ا  ابتث  ً ا  رابط

          ً يشكل جزءا      � مصن فال أن اعتبارب، اإلبداعي ها/ه   � مصن فو
ى ذلك حق المؤلفته/فه ّ ل  مؤ ال يتجزأ من ّ                . ويسم   ة/     

غير قابل  هذا الحقويكون  .ها/ه   � مصن ففي  يالمعنو
آخر   ً ا  شخص     ّ   أن يكل ف ألن المؤلف ال يستطيع للتصرف 

ّ                ، وال أن يتعاقد مع أي  شخص ليقوم به، ه   � مصن فب   ً  أيا                     
 لآلخرين  هذا الحق عطى   ُ ال ي   ،عادة. العقد كان نوع

التي ة يم القانون ُ ظ                      ُ ة أو إرث. أما في الن  يبموجب وص إال
ألن حقوق الطبع والنشر، فاألمر عكس ذلك، تعتمد 

 ها/حقوقهب     ً شخصا       ّ   أن يكل ف  يستطيع ة/لمؤلفا
كل ف يستطيع الشخص وإن قام بذلك،  .ةيالمعنو ُ   �  الم    

 .   � مصن فلاستخدم ية كيف يبحرأن يحدد بهذا الحق 

ف  ّ   ويعر  ة ياألصل ات   � مصن فقانون حقوق الطبع والنشر ال   
 ساعديهو ة، ونيويعترف بها ويحميها لفترة مع ،فقط

             ً . ويصبح شرطا  بهالتجارة العامة لقواعد العلى وضع 
السماح بتجارة من خالل لتبادالت السوق       ً مسبقا  

دون بة التي ال يمكن االستفادة منها ياإلبداعات الفكر
حقوق الطبع والنشر التي تمنحها سمات السلع 

ف قانون حقوق الطبع والنشر  � ي  ك            َ ة. ولطالما ت  ياالقتصاد
منشئه مع تطور  ، منذةيرات التكنولوج � ي  التغمع 

تمنح  أيامنا هذه التيلغاية ة والصحافة المطبوع
من خالل ة ياإلبداع ات   � مصن فة الوصول إلى اليإمكان

. لذلك، تحدياتالنترنت، لكنه لطالما واجه الرقمنة واإل
 ، حسبة فيليست حقوق الطبع والنشر فئة قانون

في  ات/اعد المبدعينتس يمكن أن أداة        ً هي أيضا  بل 
     ً فرصا  فتخلق بالتالي ة، يالقتصادا تحقيق المكاسب

 .والتجارة وتحقيق الثرواتللعمل 

 المحلي والنا�ج ،والتوظيف ،ة/حق المؤلف 
 ياإلجمال

حت 2015 عامفي  ّ    ، نق  ة ييرسم منهج     ً دليال   الويبو   
 مساهمةال لتأكيدالدول األعضاء  اأن تستخدمهيمكن 

في  ة/حق المؤلفلصناعات القائمة على ل االقتصادية
 عملالفرص وخلق  ياإلجمالالمحلي الناتج 

ة يهذه المبادئ التوجيه موتقد .112والتجارة
للصناعات القائمة على حق   ً ا  يرسم         ً ة تعريفا  يالنموذج
ج هذه س قيمة إنتاعلى قيا ساعدتقد ، وة/المؤلف

ى  .113وانب أخرىجمن بين اعات، الصن ّ   وت سم    ُ  
اعات التي تستخدم الحماية التي تقدمها حقوق الصن

اعات القائمة على بالصن ،المجاورةوالحقوق  ة/المؤلف
هذه لو .ةياعات اإلبداعالصنبأو  ة/حق المؤلف

اعات مساهمات مباشرة وغير مباشرة في الرفاه الصن
في أهمية زداد دورها كذلك، ي .والتنمية ياالقتصاد

. الوطنية ةية واالقتصاديجتماعتحقيق األهداف اال
ت باستخدام بيانات موثوقة  ّ                          أما الدراسات التي ا عد   �                   

ات مشتركة وناتجة عن المساعدة التي يومنهج
لدراسات في اللمقارنة   ً ا  تقدمها الويبو، فتضع أساس

ة على يتقدم أداة عملهي و .ةية المستقبلياالستقصائ
ة ياستقصائة وتوصيات وطرق يمبادئ توجيهشكل 

ة حول ييتم تطبيقها في الدراسات االستقصائ
ة في الناتج يعاإلبدا للقطاعاتة يالمساهمة االقتصاد

 .ياإلجمالالمحلي 

ولم يستفد من هذا النوع من الدراسات المحددة 
ص التجرب  من خالل  الموجودةة         ّ        التي تلخ 

 ة التي تعمل ياالستقصاء حول الدراسات اإلبداع
والحقوق  ة/المؤلفعلى أساس حماية حقوق 

ين اثنين، هما األردن  َ ي  ين عرب       َ سوى بلد   ،المجاورة
 وعلى الرغم  .114)6 الشكل(ولبنان  )7 الشكل(

 لم تقم، ليست حديثة العهد الدراساتهذه أن من 
إجراء دراسات جديدة تتعلق ب تحديثها أوبالويبو 

 ين حتى اليوم. والجدير                        َ بهذه المسألة لهذين البلد  
الصناعات دراسات تقيس حصة بالذكر أن هذه ال

من  المجاورة حقوقالو ة/القائمة على حق المؤلف
ع  ر كيف   ِ ظه           ُ لكنها ال ت  ، ياإلجمال يالمحلالناتج  هذا ّ  د  ُ  َ ي 
   ّ     ّ  حق  المؤل فوظيفة من وظائف أنشطة الناتج 

.)9و 8 شكالنال(
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  ياإلجمالالمحلي �ج افي الن ة/القائمة على حق المؤلف قطاعاتال مساهمةتو��ع  .6 الشكل
 )2008في لبنان (

 
 .Melki, 2007 المصدر:

 )2013في التوظيف في األردن ( ة/القائمة على حق المؤلف قطاعاتالمساهمة تو��ع  .7 الشكل

 
 .South-North Center for Dialogue and Development, 2012: مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية المصدر:

  

53%

15%

13%

19%

ة/الصناعات األساسية القائمة على حق المؤلف

ة التي يعتمد بعضها على بعض/الصناعات القائمة على حق المؤلف

ة/الصناعات الجزئية القائمة على حق المؤلف

الصناعات الداعمة غير المخصصة

1.83, 54%

0.66, 19%

0.55, 16%

0.36, 11%

النسبة المئوية من التوظيف الوطني اإلجمالي

ة/الصناعات األساسية القائمة على حق المؤلف

ض ة التي يعتمد بعضها على بع/الصناعات القائمة على حق المؤلف

ة/الصناعات الجزئية القائمة على حق المؤلف

الصناعات الداعمة غير المخّصصة
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ي في النا�ج  ة/المؤلف حقالقائمة على  صناعاتالمساهمة  .8 الشكل جدول مقا�ن  - ياإلجمال    ّ   المحل 
)2014( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .WIPO, 2014 در:المص

 )2014( جدول مقا�ن - يالتوظيف الوطن في ة/حق المؤلف القائمة على صناعاتالمساهمة  .9 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . WIPO, 2014 ر:المصد
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بين أربع مجموعات مختلفة من  الويبوة يز منهج ّ ي  تم
، وذلك من ناحية ة/القائمة على حق المؤلفصناعات ال

مستوى اعتمادها على المواد المشمولة بحق 
التي والصناعات ة، ياألساس الصناعات ة، وهي:/المؤلف
 ،ةيالجزئالصناعات وبعضها على بعض،  يعتمد

 .المخصصةغير  ةعماالدوالصناعات 

اعات صنللنصف المساهمة اإلجمالية أكثر من   ّ صب  ي
 )10 الشكل(لتوظيف في ا ة/لقائمة على حق المؤلفا

وهي تنتج عن  ،)11 الشكل( ياإلجمالالمحلي لناتج او

. وتظهر ة/القائمة على حق المؤلفالصناعات األساسية 
متوسط حصة  )11و 10ن شكالال(ة يلبيانالرسوم ا

صناعتا عتبر  ُ ت  . ويفي صميم القطاع اإلبداعالصناعات 
ين الصحافة واألدب  َ    المساهم  ، بفارق كبيرن ي َ ي  األساس      

من القيمة المضافة،  المائةفي  39نتجان تفهما 
وقواعد البيانات بنسبة  برمجياتالصناعتا تبعهما تو

، إلى جانب الصناعات. وتشكل هذه المائةفي  22
أخرى كالراديو والتلفزيون، والموسيقى صناعات 

والمسرح، واإلعالن، والرسوم المتحركة والفيديو أكثر 
من الحصة. المائةفي  50من 

  ،والتوظيف ياإلجمالالمحلي في النا�ج  ة/فلالمؤالقائمة على حق عات صناالمساهمة  .10 الشكل
 الصناعاتمجموعات حسب ب

  
 .WIPO, 2014 المصدر:

  ،ياإلجمالالمحلي في النا�ج  ة/القائمة على حق المؤلفاألساسية  اعاتصنالمساهمة  .11 الشكل
 الصناعةبحسب 

 
 .WIPO, 2014 المصدر:

53.6 
19.0 %

10.8 % 16.8 %

ماليحصة الصناعات اإلبداعية من النا�ج المحلي اإلج

حصة الصناعات األساسية في النا�ج المحلي اإلجمالي

جماليحصة الصناعات التي يعتمد بعضها على بعض في النا�ج المحلي اإل

حصة الصناعات الجزئية في النا�ج المحلي اإلجمالي

حصة الصناعات الداعمة غير المخصصة في النا�ج المحلي اإلجمالي

51.7%

17.2%

15.1%
15.8%

حصة الصناعات اإلبداعية من التوظيف

حصة الصناعات األساسية في التوظيف
حصة الصناعات التي يعتمد بعضها على بعض في التوظيف
حصة الصناعات الجزئية في التوظيف
حصة الصناعات الداعمة غير المخصصة في التوظيف

39%

6%4%15%

2%

22%

2%

9%

1% الصحافة واالدب
راالموسيقى واإل�تاجات المسرحّية واألوب

األفالم والفيد�و
الراد�و والتلف��ون
التصو�ر
البرمجيات وقواعد ال�يانات
الفنون المرئية والتصوي��ة
خدمات ووكاالت اإلعالن
جمعيات تحصيل حقوق الطبع والنشر
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ة يات التكنولوجبتكارواال المؤلف/ةحقوق  
 الجديدة

�ين السلع  األساسيةملخص الفروقات  .3 الجدول
 ية والمحتوى الرقميالماد

ج  المحتوى الرقمي السلع المادية           َ  خصائص المنت 

الكلفة الهامشية 
 إلعادة اإل�تاج

صفر في أغلب  إيجا�ية
 األحيان

االعتماد على 
 األجهزة

يعتمد على  محدود
 األجهزة

 ممكن مستحيل التوصيل الرقمي

 عالمي              ً محدود جغرافيا   نطاق السوق

 .OECD, 2015: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المصدر:

بعد يوم، مع        ً ة يوما  يجات الرقم       َ ة المنت  يمتزداد أه
ل  ّ   تحو  االقتصادات المتقدمة من األصول  اهتمامات  

. وتشكل رقمنة الملموسةإلى األصول غير  الملموسة
ن الرئيس ّ         المحتويات المكو  ة يللثورة التكنولوج ي              

التحتية بنية ال. وقد خلق المزج بين )3 الجدول(
سريعة النمو التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

وتقليص كلفة تخزين من جهة، فائقة السرعة الو
الملكية أمام قوانين  تحدياتالبيانات من جهة أخرى، 

 وق الطبع والنشر بشكل خاص.بشكل عام وحق الفكرية

على  برمجياتة في قطاع اليلرقمار التطورات تؤث
وعلى االقتصاد، فالخدمات  األعمال ابتكارات يعمل

الجديدة تقدم أساليب جديدة في عالم األعمال في 
متعددة  حين تمزج الخدمات األخرى بين أساليب

 نترنت الوسيلةاإلت شبكة . وقد أصبحةيتقليد
الجديدة لتوصيل المحتويات والخدمات ضمن 

وتم أنحاء العالم.  عبروللبلدان ة يالحدود الجغراف
لتوليد ة جديدة يلكترونة وغير إيرونلكتطرائق إ ابتكار

، مثل النماذج القائمة على اإلعالنات المداخيل
الشتراك. وتتأثر تجارة والنماذج القائمة على ا

د والموا الملكية الفكريةتنقل حقوق التي  "األغراض"
التي التي تحميها حقوق الطبع والنشر بالتشريعات 

والنشر حقوق الطبع لكن  تختلف من مجتمع إلى آخر.
موحدة، غير بطريقة ومختلفة تتطور بمقتضى أنظمة 

رها مشروطويكون  ّ          تطو   بظاهرة العولمة.  ً ا    

لكن العولمة تنطوي على تدفق المعلومات والسلع 
والخدمات، وبالتالي تدفق السوق. وتشغل حقوق 

أي  ،المتجانسة ةمساحهذه الالطبع والنشر مكانة في 
وتؤثر هذه الحقوق  الشبكات.الكوكب الذي توحده 

 .      ً تقريبا   يتم تداوله في االقتصاد الرقميعلى كل ما 
ل نحو ف ّ       التحو  ، على سبيل رقمنة نماذج التوصيل    

ي في   ً ا  بقد أثر سل المثال، َ   صناعت  الموسيقى ونشر     
ين الكتب  َ    اللت   .بفضل حقوق الطبع والنشر اازدهرت   

القطاعات ضمن                                 ً ويندرج قطاع الفنون المرئية أيضا  
ة تحديد أساليب يالتي أعادت فيها التحميالت الرقم

وثمة  .ة القرصنةيإمكان     ً أيضا  وبالتالي رفعت  ،األعمال
ات وجميع يالبرمجمنشأ تخضع فيه شيفرة  آخرمجال 

ة والتصاميم يكالرسومات البيان               ً العناصر تقريبا  
هو و ،قوق الطبع والنشروقواعد البيانات لحماية ح

تأثرت نماذج األعمال ذلك، كألعاب الفيديو. صناعة 
 القائمة على حق المؤلف ةياألساسصناعات البصة الخا

لة فاألجهزة النقا .المتزايدةة نقل التكنولوجيا يبإمكان
التي تتيح       ً ة مثال  يلكترونة واللوحات اإليكالهواتف الذك

للبث أو  ة القابلةيالوصول إلى المحتويات اإلبداع
 ات/للمستخدمين     ً أيضا  تزيد نترنت، عبر اإل للتحميل

 ،هذا النوع من المحتوياتستخدام اات يإمكان
التطبيقات النقالة لالستفادة بشكل فعال من 

 .115المختلفة

ة تشكيل البيئة التي توجهها يأعادت الثورة التكنولوج
حقوق الطبع والنشر من خالل التأثير على المحتوى 

وقد  .ه الحقوقاعات القائمة على هذوالصن ياإلبداع
لت بلدان عدة قوانينها لتتأقلم مع تقدم التكنولوجيا  ّ                                                   عد   

مواءمة حقوق الطبع والنشر مع االقتصاد  من خالل
معاهدة  الويبو، اعتمدت 1996 عام. وفي يالمعرف
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ومعاهدة بشأن األداء والتسجيل  المؤلف وقحق
م  يالصوت معاهدة ف .116نترنتي بمعاهدات اإل         ُ ّ ، أو ما س 

م ف ؤلالم وقالويبو بشأن حق ّ   تقد  الحماية لمبتكري   
فال ة كالمؤلفات، وبرامج ية والفنياألدب ات   � مصن 

ة، يالموسيق ات   � مصن فالحاسوب، وقواعد البيانات، وال
الفنون  ات   � مصن فو ،ةية والبصريالسمع ات   � مصن فوال

داء بشأن األ الويبوالجميلة والتصوير. أما معاهدة 
 كمؤدين، فتحمي حقوق المؤلفين يوالتسجيل الصوت

والجدير بالذكر أن ة. يلتسجيالت الصوتل ومنتجين
ين السابق         َ المعاهدت  في أعضاء عدة هي ة يعرب  ً ا  بلدان

 .)4 الجدول(ذكرهما 

بشأن حقوق  الدوليةلمعاهدات ل األخير تنقيحالمنذ 
غ  ات   � مصن فمثل هذه ال تطورتالطبع والنشر،  ي  َ   بص  ِ  

ات جديدة يجديدة وفي أسواق جديدة وباتباع منهج
واستخدامها. وقد عملت الويبو  هانشر بهدف ،    ً أيضا  

 وقحقين، أي معاهدة الويبو بشأن                َ من خالل المعاهدت  
المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل 

من أجل  قائمةال ، على تحديث القوانينيالصوت
ن ي        َ المعاهدت  لكن  .ةيلوجالتكنوللتطورات الستجابة ا

 (Web 1.0) 1.0التي طرحها الويب  تحدياتالتناولتا 
منذ  منتشرةالتي كانت ة يات الرقميوالتكنولوج

اليوم التي يطرحها  تحديات. أما                 ً خمسة وعشرين عاما  
ر إطار  ّ ي  غ       ُ ، وقد ت  فهي مختلفة (Web 3.0) 3.0ويب لا

في السوق. وتخضع  بتكارواال ياالقتصاد المعرف
من قانون حقوق الطبع والنشر كثيرة مجاالت 

نطاق الحقوق الممنوحة            ً تتناول مثال  لمناقشات 
حقوق واستثناءاتها.هذه الوتقييدات 

بشأن األداء  ومعاهدة الو�بو المؤلف وقحقة األعضاء في معاهدة الو�بو بشأن يالبلدان العر� .4 الجدول
 يوالتسجيل الصوت

 معاهدة الو�بو بشأن األداء والتسجيل الصوتي المؤلف وقحقمعاهدة الو�بو بشأن  البلد

 الجزائر
 2013تش��ن األول/أكتوبر  31: االنضمام

 2014كانون الثاني/ينا�ر  31النفاذ: 
 2013تش��ن األول/أكتوبر  31: االنضمام

 2014الثاني/ينا�ر كانون  31النفاذ: 

 البح��ن
 2005أيلول/سبتمبر  15: االنضمام

 2005كانون األول/ديسمبر  15النفاذ: 
 2005أيلول/سبتمبر  15: االنضمام

 2005كانون األول/ديسمبر  15النفاذ: 

 األردن
 2004كانون الثاني/ينا�ر  27: االنضمام

 2004نيسان/أب��ل  27النفاذ: 
 2004شباط/فبرا�ر  24: االنضمام

 2004أيار/ما�و  24النفاذ: 

 المغرب
 2011نيسان/أب��ل  20: االنضمام

 2011تموز/�وليو  20النفاذ: 
 2011نيسان/أب��ل  20: االنضمام

 2011تموز/�وليو  20النفاذ: 

مان   ُ   ع 
 2005ح��ران/�ونيو  20: االنضمام

 2005أيلول/سبتمبر  20النفاذ: 
 2005ح��ران/�ونيو  20: االنضمام

 2005أيلول/سبتمبر  20النفاذ: 

 قطر
 2005تموز/�وليو  28: االنضمام

 2005تش��ن األول/أكتوبر  28النفاذ: 
 2005تموز/�وليو  28: االنضمام

 2005تش��ن األول/أكتوبر  28النفاذ: 

 اإلمارات العر�ية المتحدة
 2004نيسان/أب��ل  14: االنضمام

 2004تموز/�وليو  14النفاذ: 
 2005آذار/مارس  9: االنضمام

 2005ح��ران/�ونيو  9النفاذ: 

 .سكواإلا تجميع المصدر:
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قوانين حقوق الطبع والنشر في المنطقة  
 ةيالعر�

ة برن ياتفاقإن معظم البلدان العربية أعضاء في 
التي  1886ة لعام يوالفنة ياألدبات    � مصن فالحماية ل

، والتي  ً ا  يحال الدوليةتحكم حقوق الطبع والنشر 
على وضع         ِ ولم يمض   .117دولة 177ها علي صدقت

طب قة حوالى نصف  ّ    قوانين حقوق الطبع والنشر الم    ُ                            
لكن  .                  ً أكثر من عشرين عاما   ،ةيفي البلدان العرباليوم 
تتبع مفهوم  كل البلدان العربية القوانين فيهذه جميع 

، وتتوافق مع يوق المؤلف بحسب القانون المدنحق
ة برن. ياتفاقة الواردة في يمبادئ الحماية الرئيس

على حماية حقوق المؤلفين تشدد ة برن ياتفاقف
هم، وهي ترتكز على ثالثة مبادئ وتقدم ات   � مصن فو

الحد األدنى من الحماية  النصوص حولسلسلة من 
خاصة       ً نصوصا            ً تقدم أيضا  هي و .الواجب توفيرها

 .118النامية فقط بلدانبال

التي تنشأ  ات   � مصن فويقضي المبدأ األول بأن تتمتع ال
من البلدان المتعاقدة، بالحماية نفسها في  بلدفي 

ى هذا ما جميع البلدان المتعاقدة األخرى، و سم  ّ   ي    ُ 
 المبدأ الثاني يقضي بأن و. "ةيالمعاملة الوطن"مبدأ ب

 وهذا ة، يإجراءات شكل يال تشترط الحماية إنجاز أ
ى  ّ   ما يسم  . أما المبدأ الثالث "ةيالحماية التلقائ"مبدأ ب     

 النظر عن وجود   ّ غض  الحماية ب   � طب قفيقضي بأن ت
ى مبدأ    � مصن فمنشأ الفي بلد  أو الحماية  ّ        ، ويسم       

 ."ة الحمايةياستقالل"

 نطاق حماية حقوق الطبع والنشر (أ)

يها ية والفنية األدبيتحمي قواعد الملك َ     ة بمفهوم          
                                       َ حول حقوق الطبع والنشر وحق المؤلف مصالح  

 المؤلف الخاصة أو مصالح صاحب الحقوق، 
محددة ذات طبيعة   ً ا  حقوقمنحهما عبر وذلك 

 على  تهامحافظمع ة، ية أو معنوياقتصاد
 العامة.المصلحة 

    � مصن فة حق إعادة إنتاج اليتتضمن الحقوق االقتصاد
    � مصن فشكل من األشكال باإلضافة إلى حق أداء ال يبأ

 ،   � مصن فتان حق نسخ اليوتضم هاتان الصالح .في العلن
غ  ؛وحق بيع النسخ ؛ ً ا  يماد وأ  ً ا  يرقم ي  َ   وحق إنشاء ص  ِ           

 ؛كالقيام بترجمته ،واستخدامها    � مصن فة من القمشت
    � مصن فإلى اليستند  عرض خلق باإلضافة إلى حق

اء أدا ّ       وتحقيق إيرادات جر  ة التي يه. أما الحقوق المعنوئ                
وبنسبة  ،يتعترف بها البلدان التي تطبق القانون المدن

 ،ة التي تطبق القانون العاميم القانون ُ ظ         ُ بعض الن  ، لأق
وحق اإلسناد  ؛فهي تضمن للمؤلف حق اإلفصاح األول

اسمه أو أن يحمل من دون     � مصن فبما فيه حق نشر ال
باإلضافة إلى حق  ؛   � مصن فوحق سالمة ال ؛باسم مستعار

 ة.يم القانون ُ ظ                         ُ نسحاب الوارد في بعض الن  االو التراجع

ً   تغطي حماية حقوق الطبع والنشر عادة  أ  يعنصر أصل ي                                
إبداع المؤلف، لكنها ال تشمل  عن تعبيرالمن عناصر 

ات وطرائق التشغيل أو المفاهيم ياألفكار أو العمل
ن وراءه. والجدير بالذكر أن هدف كمة التي تيالرياض

حماية حقوق الطبع والنشر يختلف عن هدف حماية 
ة، يات التكنولوجكاربتالبراءات في حالة اال

وجميع اإلبداعات  ،، وقواعد البياناتبرمجياتوال
ة. فحقوق الطبع والنشر تحمي شيفرة مصدر يالرقم

أداء البرنامج تحمي براءة االختراع في حين البرنامج 
ال يمكن منح حقوق الطبع والنشر ف .يالوظيف

ة إذ إنها ال تجسد يطبيعتها الواقع بسببة، يللخوارزم
إال تحمي حقوق الطبع والنشر ال كما إبداع المؤلف. 

الشكل الذي  وبالتالي ،شيفرة مصدر برنامج الحاسوب
ويعني ذلك أن حقوق الطبع والنشر ال تحمي .  ُ      ك تب فيه

               ُ       وال اللغة التي ك تب بها  يأداء برنامج الحاسوب الوظيف
يانات وال الصيغة التي يستخدمها لتستفيد ملفات الب

 تعبير عن البرنامج. اهنأل، من بعض وظائفه

 ة لحقوق الطبع والنشرياإلجراءات الشكل (ب)

ة يشخصوأن يعكس   ً ا  أصلي    � مصن فال يكون يجب أن
 المؤلف، لكي يتمتع بحماية حقوق الطبع والنشر. 
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إجراء أي إلى أو     � مصن فتسجيل الإلى وال حاجة 
 وقلحق  ً ا  ي            �     ما يشكل مبدا  أساسوهذا آخر،  يشكل

واقع  على أساسقدم الحماية التي تالطبع والنشر 
يعني أن حماية  وهذا ما، فحسب    � مصن فال ابتداع

بصرف النظر عن ابتداعه تبدأ من لحظة     � مصن فال
ُ    َ شكله. وت عتب     ّ ي  أإلى ة، وال حاجة ير الحماية تلقائ       

الطبع  وقة من أجل تقديمها. أما تسجيل حقيعمل
ابتداع يد تاريخ في تأكفقط والنشر فيساعد 

 بشأن التأليف.التنازع في حال     � مصن فال

 مدة الحماية (ج)

قوق الطبع المشمولة بحماية ح ات   � مصن فتخضع جميع ال
ة للحماية طوال حياة يوالنشر في معظم البلدان العرب

هي الفترة الدنيا هذه و .بعد وفاته  ً ا  معا 50إلى مؤلفها و
تريبس. اتفاق برن و ةياتفاق ة بموجبضوفرالمللحماية 

مان ُ    وتقدم ثالثة بلدان، هي البحرين والمغرب وع                                         
تصل فترة أطول من حقوق الطبع والنشر  ،)5 الجدول(

قاعدة هذه النتجت قد . والمؤلفبعد وفاة      ً عاما   70إلى 
الجوانب المتصلة  اقفتة اليالمعايير اإلضافالخاصة ب

تريبس بالس ( الملكية الفكريةبالتجارة من حقوق 
TRIPS Plus(،  عتالذ ةالحر جارةالت اتفاقعن ّ   ي وق  هذه  ه   

فترة فتسري في ليبيا أما البلدان مع الواليات المتحدة. 
     ً عاما   25ما إلى     � مصن فحقوق الطبع والنشر المخصصة ل

 ياإلجمال ي   ّ            يقل  اإلطار الزمنبعد الوفاة، طالما لم 
 . للمرة األولى من تاريخ النشر     ً عاما   50للحماية عن 

الطبع  قوققة بحلالمتعوالتقييدات االستثناءات  (د)
 والنشر

ها   � حد  يمطلقة، بل للمؤلف الحقوق الممنوحة  ليست
. ويجب الحفاظ على والتقييداتبعض االستثناءات 

من جهة            ّ أصحاب الحق  بين شواغل توازن مناسب 
من جهة  لحمايةالمشمول با ف   � مصن  الومستخدمي 

لذا، تفرض قوانين حقوق الطبع والنشر بعض  .ثانية
 توفربمعنى أنها  ،ةيعلى الحقوق االقتصادالتقييدات 

ُ         بعض الشروط التي يمكن أن ت ستخدم ال ف                          ات   � مصن 
 دفع من دون ة بموجبها من دون إذن أو يالمحم

 .119رسومأي 

               �                               يتم اعتماد مبدا ين لالستبعاد ال يسمحان للمؤلف أو 
والنشر بأن يمنع اآلخرين من لصاحب حقوق الطبع 

فه المشمول بحقوق الطبع والنشر.             �                               استخدام مصن 
م القانون المدني، يسمى هذا االستبعاد  ُ ظ          ُ وبموجب ن  

م القانون العام بعض  ُ ظ                            ُ باالستثناء، ويضاف إليه في ن  
التقييدات. ويعتمد نظام االستثناء على المفهوم 

لتي الفلسفي للقانون الذي يستثني. وفي البلدان ا
ُ                          ً  تطبق القانون المدني، ت عتبر حقوق الطبع والنشر حقا                        

      ً                                      طبيعيا  يضع المؤلف في محور النظام القانوني. 
أما في النظام األنغلوسكسوني فتضع حقوق الطبع 

والنشر المصلحة العامة في محور األهمية، وبالتالي، 
دة بمبدأ االستخدام  ّ                   تكون حقوق الطبع والنشر مقي                           

 وببعض االستثناءات.  (Fair Use)المشروع 

مان .5 الجدول فات الخاضعة لها في ع                                          َّ                    ُ   تمديد فترة حقوق الطبع والنشر لبعض المصن 

قانون حماية حقوق المؤلف  
 1996لعام 

قانون حماية حقوق المؤلف 
 2000والحقوق المجاورة لعام 

حماية حقوق المؤلف قانون 
 2008والحقوق المجاورة لعام 

فات       َّ    المصن 
 القياسية

طيلة حياة المؤلف باإلضافة إلى 
    ً            عاما  بعد وفا�ه  50

طيلة حياة المؤلف باإلضافة إلى 
    ً           عاما  بعد وفا�ه 50

طيلة حياة المؤلف باإلضافة إلى 
    ً           عاما  بعد وفا�ه 70

فات       َّ    المصن 
 السينمائية

ف للمرة    ً          عاما  بعد نشر  25      َّ        المصن 
 األولى

ف للمرة  50    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ف للمرة  95    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ف للمرة  25 الفنون التط�يقية    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ف للمرة  50    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ف للمرة  95    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

التصو�ر 
 الفوتوغرافي

ف للمرة  25    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ف للمرة  50    ً               َّ        عاما  بعد نشر المصن 
 األولى

ر باإلضافة إلى                 ّ              طيلة حياة المصو 
    ً           عاما  بعد وفا�ه 70

  .Al-Balushi, 2018 المصدر:
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لقد تأثرت جميع قوانين حقوق الطبع والنشر في 
البلدان العربية بالحقوق الفرنسية التي صدرت نظمها 

ي  َ   األساسية األولى في عام  . وقد صدر 1793و 1791                   
 1957مارس من عام /آذار 11في  298القانون رقم 

ليتماشى مع الظروف التقنية واالقتصادية الجديدة. 
ي  َ   ولم تتضمن نصوص عام  ّ  أي   1793و 1791                   

استثناءات لحقوق الطبع والنشر. وكانت االجتهادات 
                                   ً      والسوابق القضائية هي التي أقامت فرقا  بين 

االستخدام الخاص والعام، وأجازت في بعض الحاالت 
                            �                   االستخدام العام المجاني للمصن فات الفكرية من دون 

عون الحقا  ّ          الحصول على إذن المؤلف. وقد أدرج المشر                                      
 لقوانين الطبع والنشر.استثناءات أخرى 

في المقابل، أنشأت المحاكم األمريكية مبدأ 
نته في عام  . وبات 1976                    �           االستخدام المشروع ودو 

يشكل حجر الزاوية في نظام حقوق الطبع والنشر 
األمريكي. ويضع هذا المبدأ تقييدات على حقوق 
                                        ً  الطبع والنشر ويشكل مع فكرة التعارض، عنصرا  

ازن بين حقوق المؤلفين      ً             أساسيا  لتحقيق التو
                         �                    والمخترعين بشأن إدارة مصن فاتهم واستخدامها من 

جهة، والحاجة إلى تدفق األفكار والمعلومات واألعمال 
. والجدير بالذكر أن 120التجارية بحرية من جهة أخرى

بعان مبدأ التعامل المشروع  ّ                           المملكة المتحدة وكندا تت                         
(Fair Dealing)المفتوح  ، وهو نظام يقع بين النظام

للتقييدات الذي يمثله االستخدام المشروع، والقائمة 
دة التي يمثلها نظام                      �                    المفصلة للحاالت المقي 

 . 121االستثناءات الفرنسي

على  إن االستخدام المشروع هو مبدأ مرن وقادر
ف، وهذا غاية في األهمية عند التعامل مع      � التكي  

في                                           ً التكنولوجيات الجديدة. وقد تم استخدامه أصال  
بيئة اإلنترنت إذ أن المحاكم وضعت بعض األحكام 

التي تتضمن قدرة نتائج بحوث اإلنترنت على 
رة وشبكات الويب المؤقتة  ّ                         استخدام الصور المصغ                    

 .122والخدمات الرقمية لكشف السرقات األدبية

أما االستثناءات في المنطقة العربية، فجميعها خاصة 
ف مع تط ّ        وشاملة وثابتة. وهي ال تتكي  ر التكنولوجيا                          ّ               و 

أو المجتمع، وال يستطيع القاضي أن يضم قضايا 
جديدة بشكل تلقائي في إطار استثناءات حقوق 
                                        ً  الطبع والنشر. وهي تخضع لتفسير تقييدي وفقا  

االستثناء هو التطبيق األكثر "للمقولة الالتينية 
 .123"صرامة

أ�ر حقوق الملكية الفك��ة على  .الد
 االبتكار، وبعض الحلول

في منتصف القرن التاسع عشر، مارست بريطانيا 
وفرنسا هيمنة ثقافية على العالم الجديد. ففي فرنسا، 

، "تجارة الفن"ضد  (Louis Blanc)رافع لويس بالن 
في كتابه بعنوان  (Proudhon)وأعلن برودون 

أن  (Les majorats littéraires) "الملكيات األدبية"
ضل ضد إنشاء حق ونا "الملكية الفكرية هي سرقة"

                   �                     ً     ملكية المؤلفين لمصن فاتهم. وكان كتابه جزءا  من 
نقاش محتدم حول أساس نظام الملكية الفكرية 

ومخاطره بشكل عام، شارك فيه بشكل أساسي علماء 
اب. ّ    اقتصاد بارزون والكثير من الكت                               

                                        ً     كذلك، شكل النقاش حول الملكية الفكرية جزءا  من 
سياق عملية تطوير التجارة العالمية ومكافحة 

               ّ                            التزوير. وقد مك ن عدم التنسيق بين التشريعات 
                                          ً     المختلفة، الناشرين من نسخ الكتب األكثر مبيعا  في 

البلدان حيث الحماية ضعيفة. أما أصحاب حقوق 
فقد حشدوا الطبع والنشر الذين تضررت مصالحهم 

التأييد العتماد نظام حماية عالمي، في حين أن فرصة 
توقيع معاهدة دولية بشأن حقوق الطبع والنشر قد 
د أيضا  بتكاليف اعتماد حقوق  ّ      ً                      شجبها المبدأ الذي ند                     

سمى بالتجارة الحرة إلى "الطبع والنشر:  ُ                        يتطلع ما ي           
الحفاظ على االحتكار األجنبي لتزويدنا بالقماش 

أما حقوق الطبع والنشر الدولية فتتطلع إلى والحديد، 
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متابعة االحتكار الذي لطالما تمتعت به بريطانيا 
 .124"لتزويدنا بالكتب

                                 ً             ال يزال هذا النوع من النقاشات قائما  حتى اليوم، 
ويمكن أن تؤثر الملكية الفكرية بشكل إيجابي وسلبي 

على األنشطة اإلبداعية وعلى االبتكار. إال أن النقاشات 
ول سياسات الملكية الفكرية ينبغي أن ال تركز على ح

الرغبة في حماية مشددة أو متساهلة للملكية الفكرية، 
 بل على التصميم المناسب ألنظمة الملكية الفكرية.

أما المعضلة التي تواجهها البلدان العربية فهي أن 
نظام الملكية الفكرية، في حال كانت معايير حماية 

       ً                ً           ديدة جدا ، لن يكون مناسبا  لتنميتها الملكية الفكرية ش
االقتصادية حيث تفوق تكاليف الحماية المنافع التي 

ة  ّ   تتأتى عنها. فستكون الملكية الفكرية مضر                                       
بالمستخدمين والمبدعين المحتملين والمخترعين في 
المستقبل أكثر مما ستفيد المبدعين وأصحاب حقوق 

كانت الطبع والنشر الحاليين. من جهة أخرى، إذا 
معايير حماية الملكية الفكرية ضعيفة، فقد ال تتمكن 

الصناعات القائمة على حقوق الملكية الفكرية من 
 التطور بشكل كامل.

يتمثل دور الملكية الفكرية في تحفيز االبتكار من 
ة الحق. وقد /خالل الحماية التي تمنحها لصاحب

عت القوانين هذا الدور وشددت عليه أيضا   ّ                                     ً  شر   
، كما شدد عليه باحثون في مجال الملكية المحاكم

الفكرية وباحثون في مجاالت فكرية أخرى كمجال 
االقتصاد. وبما أن مجال البحث والتطوير هو نشاط 

مجازف بطبيعته، وبما أن إمكانية امتالك نتائجه 
محدودة، من الطبيعي أن يقل استثمار اقتصاد السوق 

اءات . ويمكن أن تصبح بر125الحر في هذا المجال
االختراع بوصفها أداة لمكافحة التقليد وآلية لالمتالك، 

إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتخطي مشكلة 
. بالتالي، تشكل 126نقص االستثمار في أنشطة البحث

البراءات آلية تسمح بتحقيق توازن بين نشر المعرفة 
ة                                             ّ  وامتالك المعرفة. ويقدم علماء اقتصاد آخرون حج 

                     ً       ءات االختراع سيقف عائقا  أمام أن عدم وجود برا
المزيد من االبتكارات، ألن نتائج أي ابتكار ستبقى 

 .127         �         سرية لتجن ب التقليد

وتواجه الحجج المؤيدة لحماية الملكية الفكرية 
بل تيار فكري آخر                              ِ ودورها في االبتكار معارضة من ق  

مدعوم ببعض األدلة التجريبية. فبعض علماء 
ظهر أن براءا ُ             االقتصاد ي  ت االختراع قد تخفض نسبة         

االبتكار في الصناعات الدينامية كالبرمجيات وصناعة 
                                      ً  رقاقات الحاسوب حيث يكون االبتكار متعاقبا  

ّ      . أما البعض اآلخر فيقر  بأن 128       ً           ومتكامال  في آن واحد                     
تطبيق حقوق البراءات سيخفض في نهاية المطاف 
كمية المعلومات القابلة لالمتالك المتاحة لآلخرين، 

بالتالي، سينخفض الحافز لتنفيذ عملية البحث و
. ويزعم باحثون آخرون أن عدد براءات 129والتطوير

االختراع الممنوحة في كل قطاع من قطاعات 
الصناعة ال يشير بدقة إلى أثر منح البراءات على 

 .130االبتكار في ذلك القطاع

    ّ                                     وبغض  النظر عن الجدل حول أثر حقوق الملكية 
ار، تبقى قوانين الملكية الفكرية الفكرية على االبتك

     ً        ً     ً                         مفهوما  قانونيا  مهما  يجب أن يأخذ في االعتبار 
التوازن الالزم بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة. 

                                               ً  ويعني التوازن أن الملكية الفكرية باعتبارها حافزا  
لالبتكار، تصبح ذات قيمة عندما يستفيد المبتكرون 

تأثير االبتكار. وفي واالقتصاد بشكل عام كالهما من 
، أقر الرئيس األمريكي الثالث توماس 1807عام 

ّ                                       جفرسون أن  األفكار يجب أن تنتقل بحرية بين الناس،          
وأن منتجي تلك األفكار يجب أن يحصلوا على 

 .131مكافآت ال تضر بحقوق الراغبين في تحسينها

ويكمن حل هذه المعضلة في البلدان العربية في إبقاء 
ية الفكرية قوية، وفي تحفيز االبتكار، تشريعات الملك

باإلضافة إلى إيجاد بدائل جوهرية وغير جوهرية 
تحترم المصلحة العامة في الوصول إلى المعلومات 

التي ينقلها هذا االبتكار. الحلول الجوهرية تقضي 
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باستخدام القواعد الداخلية لألنظمة األساسية للملكية 
دة من الوصول الفكرية وهو ما يوفر حرية االستفا

                 �                          ً     المجاني إلى المصن ف المحمي، سواء أكان ابتكارا  أو 
فا  محميا  بحقوق الطبع والنشر أو تصميما      � ً      ً                             ً  مصن 

     ً                                          صناعيا . أما الحلول غير الجوهرية فيمكن أن تتمثل 
في وضع حدود لنطاق حقوق الملكية الفكرية 

باستخدام قواعد األنظمة األساسية من خارج قوانين 
 رية.الملكية الفك

وتشتمل الحلول الجوهرية في قانون حقوق الطبع 
والنشر على مراجعة االستثناءات والتقييدات. 
                            ّ           فحقوق الطبع والنشر تمنح الحق  الحصري في 

ية  ّ    استغالل المصن ف لمبدعه، وهذا ما يتعارض مع حر                               �            
التجارة والصناعة في االقتصادات الليبرالية. بالتالي، 

ّ                      يتم  السعي إلى تحقيق المص ة ضمن القواعد    ّ               لحة العام          
عة للخروج من هذا االحتكار. وتؤدي استثناءات  ّ                                           المشر      

َ               حقوق الطبع والنشر هذا الدور وت عتب ر أساسية، فهي     ُ                              
تعزز وتحفز اإلبداع، وتفيد عامة الناس من خالل 

                            �               المعلومات التي يتضمنها المصن ف المحمي بحقوق 
 الطبع والنشر.

ّ                         وت عد  مدة الحماية من الحلول ا   ُ لجوهرية المشتركة  
لجميع حقوق الملكية الفكرية، ويمكن تمديدها أو 

تقليصها بما تقتضيه المصلحة الوطنية لكل بلد، مع 
 أخذ التزاماته الدولية في االعتبار.

َ                         ً  وفي قانون البراءات، ت عتب ر الحلول الجوهرية امتدادا      ُ                     
                           ّ                    لنظام الترخيص اإللزامي للتمك ن من تلبية احتياجات 

                       ً              تم تشريع قواعد كهذه أيضا  في اتفاقيات  البلد. وقد
 دولية عدة لصالح البلدان النامية.

أما الحلول غير الجوهرية، فيتمثل أحد خياراتها في 
توفير دعم مادي أكبر للبحث والتطوير وللصناعات 
اإلبداعية، بهدف مساعدتها في الوصول إلى حجم 

            ّ                             حاسم كي تتمك ن عامة الناس من تحصيل حصة من 
لملكية الفكرية. وثمة خيار آخر يقضي باتخاذ أصول ا

تدابير لتحرير التجارة، فتزداد التنافسية في السوق 
الداخلي، مما يقلص كلفة أصول الملكية الفكرية 

المدمجة في التكنولوجيات واالختراعات 
عتب ر تشريع  َ         واإلبداعات. باإلضافة إلى ذلك، ي     ُ                             

جات  َ     السياسات التي توسع نطاق تصدير المنت                                    
الخدمات القائمة على حقوق الطبع والنشر الخاصة و

                      ً      ً                  بالبلدان النامية، خيارا  متاحا ، وذلك ضمن قواعد 
ين الوطني والدولي. َ                   التجارة، وعلى الصعيد                      

                ً                         ويمكن أن نجد أيضا  بعض التقييدات على حقوق 
الملكية الفكرية في قواعد مكافحة االحتكار، 
لى وقوانين حماية المستهلك، وأنظمة الوصول إ

المعلومات، وفي نظرية سوء استخدام الحقوق. ومن 
الحلول األخرى لتعزيز األنشطة اإلبداعية وتحسينها، 

تشريع حوافز ضريبية للصناعات اإلبداعية 
واالبتكارية، كشركات البرمجيات والشركات الناشئة 

   ً                                         مثال . باإلضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات وعلى 
تنافسية المؤسسات هيئات القطاع الخاص أن تعزز 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص 
                  ً                      أموال موجهة تحديدا  لالستعالم عن المنافسة.

                                ً              على البلدان العربية التفكير مجددا  في نظام قوي 
ولكن غير مسيطر للملكية الفكرية، يأخذ في االعتبار 

يع األطراف، ويحترم مصلحتها الشواغل المختلفة لجم
العامة الوطنية والتزاماتها الدولية.



 

 



حقوق الملكية الفكرية  
في المنطقة العربية .3
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 ةيفي المنطقة العر� الملكية الفك��ةحقوق  .3

 عدد في  الملكية الفك��ةإدارة  ألف.
 ةيعر�البلدان من ال

ً  عادة  المناسب  يأو اإلقليم يالمكتب الوطنيقوم     
الملكية ات حقوق يالبراءات الممنوحة وعملبتسجيل 

قانون الجاتها ضمن                    َ األخرى وخدماتها ومنت   الفكرية
المؤسسات بلغت مساهمة ومهما  .مطبقال يوطنال

والشركات  المتوسطةالمتناهية الصغر والصغيرة و
 تبقى نة، يجب أيالناشئة في اقتصادات البلدان العرب

بشأن االختراعات  الملكية الفكريةإدارة حقوق 
كانت سواء أ، هي نفسها كعملية ةيواإلبداعات األصل

تتبع أو فرد أو شركة ناشئة. وال أبحاث عن مركز  ةدراص
ة ية الفكرية للملكية استراتيجيجميع البلدان العرب

در األقصى من الفوائد وتوجهها نحو أهداف تحقق الق
  والدولي، يالوطن يينة خاصة على المستواتيسياس

. بتكارإال أن معظمها قد أطلق مبادرات في مجال اال
ة كيف تتم يعربالبلدان عدد من الر بيانات من   ِ ظه    ُ وت  

في داخل اإلدارات،  الملكية الفكريةإدارة أنظمة 
مؤسسات المتناهية ومنظمات البحث، والجامعات، وال

 لشركات الناشئة.وا ،المتوسطةالصغر والصغيرة و

 في مصر الملكية الفك��ةحقوق  

ة مصر بشأن التنمية المستدامة لعام يتستند استراتيج
لى اقتصاد إ، 2030، المعروفة برؤية مصر 2030
 بتكاريعتمد على اال ،ومتوازن ومتنوع يتنافس

المعرفة واالبتكار ركيزة وتشدد  .132والمعرفة
ينتج  يابتكارو ية على مجتمع إبداعيالبحوث العلمو

هذه الرؤية  ستندالعلوم والتكنولوجيا والمعرفة. وت
الملكية الدستور الذي يكرس حماية حقوق إلى 

 اإلشارةهذه . ف133منه 69 وإنفاذها في المادة الفكرية

تعكس  الملكية الفكريةحقوق إلى ة يالدستور
من الوعي واالنخراط في المسائل أعلى مستويات 
وتضع حمايتها ضمن إطار  الملكية الفكريةالمتعلقة ب

عتبر "أحد المعلقين أن  رأىقد حقوق اإلنسان. و ُ      ذلك ي      
 ’يإضفاء الطابع الدستور’من توجه عام نحو      ً جزءا  

ضمن إطار حقوق اإلنسان  الملكية الفكريةعلى حماية 
من وإما المشتق إما من حقوق المخترعين والمبدعين 

 .135 134"خاصةالة يملكال فيحق ال

 اإلدارة (أ)

 الملكية الفكريةم  ُ ظ   ُ ن  يتمثل المصدر الرئيسي ل
، وهو قانون 2002لعام  82القانون رقم  فية يالقانون

ع ف .ةية الفكريشامل للملك أنواع هذا القانون      ّ  قد وس 
ى نظام الملكية الفكرية من خالل  136الحماية ّ                               وقو    

ة فحص كاملة على البراءات والتصاميم يفرض عمل
تريبس  اتفاقبما يعكس أحكام  ،137ةيالصناع

من مرونته في تحقيق توازن بين حقوق ويستفيد 
طرف       ً  هي أيضا  مصر و. 138المبدعين والمصلحة العامة
تديرها  كية الفكريةالملفي عدة معاهدات تتعلق ب

 2005 عام      �       الذي ا برم في  تفاقويهدف اال .139الويبو
 يبشأن التعاون العلم يبين مصر واالتحاد األوروب

من خالل  الملكية الفكريةإلى تحسين  يوالتكنولوج
غيرها  وأمعلنة الوغير  وثقةمالمعلومات غير الحماية 

إلى تحسين               ً ة، ويهدف أيضا  يسرمن المعلومات ال
لنتائج  الملكية الفكريةالمبادئ حول تخصيص حقوق 

في منطقة  يويوفر اندماج مصر التدريج .140ثوالبح
تشرين ففي المزيد من الدعم.  (ERA)ة يالبحث األوروب

ع الطرفان 2017أكتوبر /األول ّ           ، وق  إلتاحة   ً ا  اتفاق   
على  تفاق، ونص االيوالتكنولوج يالتعاون العلم

ة الشراكة من ياتفاق ركة مصر فيشروط وأحكام مشا
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 في منطقة البحر المتوسط بتكارأجل البحوث واال
)PRIMA(141. 

عد  مكتب براءات االختراع المصر ّ                           ي   ي     ّ      السجل  الوطن يُ  
الوحيد الذي يتمتع بسلطة تسجيل البراءات  يالرسم

لة قد و .142صدارهاإو ّ    تم إقراره باعتباره سلطة مخو                            
لمعاهدة        ً ة وفقا  ية مبدئيودراسة دول يإجراء بحث دول

التعاون بشأن البراءات، واستالم طلبات البراءات من 
    ً        ً دورا  رئيسيا  المكتب  ؤديوي .143جميع أنحاء العالم

 ،الملكية الفكريةفي نقل التكنولوجيا، وحماية حقوق 
ة واالستثمارات ية لألعمال التجارية بيئة تمكينئوتهي

. وقد أصدر بتكاروجيا واالالقائمة على العلم والتكنول
ل      ً شامال       ً دليال   يمكتب براءات االختراع المصر    ّ  يفص 

ة يإمكان          ً يقدم أيضا  هو و ،144تهيشروط التسجيل وعمل
ة لقاعدة يأداة بحث إلكترونإلى  يالوصول المجان

 الخاصة ببراءات االختراع. هبيانات

على لم يحصل بعد  2013حتى عام المكتب وكان 
ة الكفوءة والكافية، يالمطلوبة، والموارد البشرالبنية 

ة الخاصة كالتحديثات في قواعد يواإلجراءات الداخل
نظامه  استمر في تطوير لحين،ومنذ ذلك ا .145البيانات

يوظف ف أما اليوم .146لخدمة زبائنه بشكل أفضل
ة يفي مجاالت تكنولوج ة/ققالمكتب أكثر من مئة مد

ون يحملون يوقانون ونيفهم مدققون تقن ْ ص           ِ مختلفة، ن  
وتم  .الملكية الفكريةشهادات دراسات عليا في مجال 

ين جدد حضروا برامج تدريب يتوظيف مدققين فن
دين في            َ مدربين معتم  كتوظيف هؤالء  يتمومنظمة، 
 ة بناء القدرات.يفي عملمحورية مواقع 

لنظر في هو الجهة المختصة لمجلس الدولة و
بقرارات مكتب براءات االختراع قة لالشكاوى المتع

ل بمنح  .يالمصر عتبر قرار المكتب المخو  ّ        وي                        ُ أو رفض  
ة أو التصاميم يالبراءات أو العالمات التجارمنح 

ه أمام ب طعناليمكن  وعليه، . ً ا  يإدار      ً قرارا   ،ةيالصناع
محاكم مجلس الدولة. وبشكل عام، تتمتع المحاكم 

المتعلقة  المنازعاتة بالقدرة على مراجعة يالقضائ

ة التي يمنها المحاكم االقتصادو، الملكية الفكريةب
التي ، و2008لعام  120 �                       ا نشئت بموجب القانون رقم 

 اذ قرارت بشأن الخالفاتختتمتع بالقدرة على ات
 ،ةيالناجمة عن القوانين االقتصاد الجزائية والمدنية

الملكية بما فيها الخالفات المتعلقة بحقوق 
 .147الفكرية

 اإلنفاذ (ب)

في مصر إما من  الملكية الفكريةيمكن إنفاذ حقوق 
من خالل أو ة ياالحتراز/ةيخالل التدابير االحتياط

 النيابة العامةة. وتتمتع يائزأو الج/ة ويالمالحقة المدن
ة، باإلضافة إلى يائزج ىرفع دعاوفي بالحق المتأصل 

جرائم قة بلالحق في إعادة النظر في األحكام المتع
وجود والشروع بالطعن في حال  ،ة الفكريةالملكي

صاحب حق و. هأو تفسيرتطبيق القانون في أخطاء 
هو  ،يبحق مدن  ً ا  باعتباره مطالب ،الملكية الفكرية

من ة يائزأن يبدأ باإلجراءات الجالوحيد الذي يحق له 
سمح االدعاء خالل  ُ     المباشر. وي  بمصادرة السلع أو      ً أيضا            

مة                   َ ، والمعدات المستخد  ةالمزعوم جات المخالفة     َ المنت  
من خالل األوامر  يتدبير احترازكفي إنتاجها، 

في قسم  الملكية الفكرية. وتتولى وحدة الزجرية
ين يالشرطة باإلضافة إلى فرق من المفتشين المدن

. أما بالنسبة رماص القانون على نحوة إنفاذ يمسؤول
ة ومنع دخول السلع المخالفة، يإلى التدابير الحدود

فقط  دة بتقديم شكوى                         َ يسمح عدد من األنظمة المعتم  ف
أن يقدم  الملكية الفكريةصاحب  في حال استطاع

نة، شحنعملية معلومات محددة حول  ّ    معي  بما فيها    
 رقم بوليصة الشحن.

بل              ِ وإدارتها من ق   الملكية الفك��ةإنشاء  (ج)
صغر والصغيرة ات المتناهية السالجامعات، والمؤس

 ، والشركات الناشئةالمتوسطةو

 األساسيةالبحوث الهيئات ومنظمات تشكل الجامعات 
                    ً أكثر العوامل تقييدا   مع أنة، يإلجراء البحوث العلم
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بينها وبين المباشرة  القليلة روابطيتمثل في ال بتكارلال
مراكز البحوث والجدير بالذكر أن غالبية الصناعة. 

 .ةيجامعات رسمملحقة ب

وقد وضع بعض الجامعات، كجامعة القاهرة والجامعة 
الملكية ة خاصة بيسياسة داخل ،ة في القاهرةياألميرك
قابل  ابتكارأي  أنوتنص هذه السياسات على  .الفكرية

براءة اختراع، قام به أشخاص من  للحيازة على
يجب أن يتم كشفه  ،كلية من كليات الجامعةأعضاء 

ُ             لجامعة. وت منح حقوق ملكلناسب مالوقت الفي  ة ي         
   ّ               بغض  النظر عن مصدر  ،لجامعةلات بتكارهذه اال
 .148تمويلها

جميع ن الجامعات في م ات/اضطلع الباحثونوقد 
في زيادة درجة البحث  يدور أساسبأنحاء البالد 

ات في بتكارمن خالل براءات االختراع على اال يالعلم
 ةيوبيطر ةيوبيئورياضية  ةيوصناع علميةمجاالت 

يؤدي في بعض األحيان،  ،ولكن ة مختلفة.يوهندس
ة والمراقبة والتقييم في يالضعف في ثقافة النوع

المتابعة السليمة إلى تقويض البحوث مؤسسات 
 .149ةية سياسات البحوث الوطنيوفعال

التعاون بين  ضعف ،نقاط الضعف األخرىوبين 
والعائد إلى ة ة وقطاع الصناعيات األكاديمسالمؤس

يعيق  وهذا مابه،  ةثقعدم الآلخر وافهم الطرف  عدم
َ   الطرف ين من يقدرة أ الطرف على تلبية احتياجات      
 افيةة حوافز كيالمؤسسات األكاديم فليس لدى. اآلخر

ال ترى في هذا هي قد و يللعمل مع القطاع الصناع
للبحوث، في حين قد  اتيإمكان يالنوع من التعاون أ

ة وال يمكن يغير عمل       َ البحوث   ييعتبر القطاع الصناع
نها  اتمكانياإليرى ال االعتماد عليها، وقد  ّ     التي تؤم         

 .150ةيتجارالعمال نتائج البحوث لأل

التي يلتحق والتكنولوجيا،  ية البحث العلميأكاديمأما 
المؤسسة فهي ، يمكتب براءات االختراع المصر بها

ة في ما يخص العلم والتكنولوجيا يرئيسة اليالفكر

ة ية القطاعي، وهي تستضيف المجالس الوطنبتكارواال
ة يمسؤول     ً أيضا  تتولى هي ة. وية التقنيواللجان الوطن

ين،  َ ي  زيادة الوعي، وتعزيز الثقافة والتفكير العلم
، بتكاروتقييم مؤشرات العلم والتكنولوجيا واال

منذ مرحلة  بتكاروالتشجيع على إكمال دورة اال
إلى حيازة براءة االختراع ثم     ً وصوال  االختراع 

 ية البرنامج القوميالتسويق. وقد أطلقت األكاديم
ع للشركاء                  � ة في مصر، وهو تجم  يللتحالفات التكنولوج

ة للقطاع يبتكارزيادة القدرات االعلى العاملين 
والخدمات جات            َ تحسين المنت  من خالل  يالصناع

ويهدف  ير منتجات وخدمات جديدة.القائمة أو تطو
البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية إلى جمع 

الكفاءات والقدرات من الجامعات ومنظمات البحوث 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الصناعي لقيادة 
عملية نقل االبتكار والتكنولوجيا نحو إيجاد الحلول 

ة  .151                     ّ للمشاكل الوطنية الملح 

 صندوق العلوم والتنمية      �        ً وقد ا نشئ أيضا  
والتكنولوجيا، وهو هيئة الستعراض األقران ومنح 

ُ                                     االمتيازات، ت عتبر الوسيلة الرئيسية لتمويل البحوث             
م دور أكاديمية البحث العلمي  ّ                             في مصر، وبالتالي تتم                     

 والتكنولوجيا وتعززه.

مركز للبحوث، بما فيها  400وتضم مصر أكثر من 
لة من القط ّ           المراكز الممو  لة من                                 �      اع العام وتلك الممو 

    ً                 مركزا  من مراكز البحث  24. وهناك 152القطاع الخاص
العامة الكبيرة، المستقلة عن الجامعات والمتصلة 

. )6 الجدول(بالوزارات المعنية في معظم الحاالت 
 27جامعة منها  64والجدير بالذكر أن في مصر 

 جامعة رسمية.

نفت مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعام       ُ                                        وقد ص 
   ً      بلدا  على  137من أصل  117 في المركز الـ 2018

صعيد التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة في 
نفت في مؤشر االبتكار مج                      ُ                    ال البحث والتطوير، وص 

 129من أصل  106 في المركز الـ 2019العالمي لعام 
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   ً                                             بلدا  على صعيد التعاون البحثي بين الجامعات وقطاع 
ّ                   . هذا التصنيف المتدن ي في مجال التعاون 153الصناعة                    

ّ      ً       بين الجامعات وقطاع الصناعة يضر  كثيرا  بأفق                               
ً                     ا  إلى النسبة القليلة البحث والتطوير في مصر، نظر

   ً                                        جدا  لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة. 

قد أظهر أن  2019إال أن مؤشر االبتكار العالمي لعام 
الروابط "في إطار  "حالة تنمية المجموعات"

قد تحسنت بشكل ملحوظ بالمقارنة مع  "االبتكارية
 38، وهذا ما رفع مرتبة مصر إلى المركز 2018عام 
 من المؤشر بالتحديد. ءالجزلهذا 

 المصري مراكز ومعاهد البحوث في القطاع الحكومي .6 الجدول

 معهد/مركز البحث  الوزارة

 مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة

 مركز بحوث الصحراء

 المعهد القومي لالتصاالت وزارة االتصاالت

 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وزارة التر�ية والتعليم

 هيئة الطاقة الذ��ة وزارة الكهرباء والطاقة 

 هيئة المواد النووية

 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وزارة الصحة

 للرقابة والبحوث الدوائيةالهيئة القومية 

 المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء وزارة اإلسكان

 معهد الت�ين للدراسات المعدنية وزارة االستثمار

 معهد التخطيط القومي وزارة التخطيط 

 المعهد المركزي للبحوث والتنمية المعدنية وزارة البحث العلمي

 والتط�يقات التكنولوجيةمدينة األبحاث العلمية 

 المعهد المصري لبحوث البترول

 معهد بحوث اإللكترونيات

عد وعلوم الفضاء                              ُ                الهيئة القومية لالستشعار عن ب 

  المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

  المعهد الوطني المعني بالمعايير

 المركز الوطني للبحث

 المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوف��ائية

 معهد بحوث أمراض العيون

 معهد تيودور بلهراس لألبحاث

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية وزارة التضامن االجتماعي

 المركز القومي لبحوث المياه وزارة الموارد المائية

 .http://www.asrt.sci.eg/images/vol5.pdfالمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. متوفر على الموقع  المصدر:

 

http://www.asrt.sci.eg/images/vol5.pdf
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 الملكية الفك��ةة إدارة حقوق يعمل (د)

 الملكية الفكريةة إدارة حقوق يعلى الرغم من أن عمل
دة نسب  اتمنظمليست نفسها في كل  فهي،  ً ا  ي   ّ      موح 

بحث. فبعض الهيئات قد وضع سياسات حول ال
 ومنها وتقاسم عائداتها،  الملكية الفكريةامتالك 
، حول الملكية الفكرية زيادة الوعيلبأنشطة  ما يقوم

ن في صياغة البراءات،  ومنها ما يساعد ّ   ومنها ما يؤم             
ويمكن أن تؤدي  .الملكية الفكريةلتمويل لحماية ا

 .154المهماتهذه واحدة أو أكثر من الهيئة نفسها 

مكتب إدارة مقر ة: هو يمركز البحوث الزراع
ات يالتكنولوجيا وتسويقها الذي يملك جميع الملك

 وفي حالة التي تم إنشاؤها في المؤسسة. يالفكر
ع، اختراعأي نجاح تسويق   الملكية الفكريةكلفة  ُ    َ ت قتط 

لة، و حص  ُ   ّ     من العائدات الم  م               العائدات المتبقية بين  ُ    َ ت قتس 
. )المائةفي  75(والمكتب  )المائةفي  25( ة/الباحث

ويتم تدريب فريق عمل المكتب على القيام ببحوث 
بما فيها العثور  ،الملكية الفكريةحول مواضيع تتعلق ب

دمت وصياغة ب ُ             على الفنون التي سبق أن ق  راءات                        
االختراع. ويغطي المكتب رسوم تسجيل حقوق 

واإليداع والمقاضاة بما فيها الصياغة  الملكية الفكرية
 والصيانة والتجديد.

تستخدم  في العادة،: بتكارمراكز التكنولوجيا واال
ة للتصدي يخيارات خارج بتكارمراكز التكنولوجيا واال

طلب التي يمكن أن تواجهها في الصناعة، وت تحدياتلل
نتج عن الخيارات الذي ي الملكية الفكريةحق امتالك 

نف   ُ   � الم  ، الملكية الفكرية ة/ذة. وفي حال امتلك باحث  
ة ليتمكن جميع الشركاء يتطلب المراكز رخصة حصر

 يأ دون من نفسها ين من استخدام الحلوليالصناع
 .155قيود

صندوق العلوم والتكنولوجيا والتنمية: هو المالك 
من خالل المشاريع تنشأ ة التي ية الفكريللملكالوحيد 

لها.  ّ      التي يمو   أي من نجاح تسويق وفي حال       

جال َ  مخر  على حصة من  ة/ات، يحصل المخترع  
حص   ُ   � العائدات الم  في  2ة بين صعلى أن تتراوح الح ،لة           

حص   المائةفي  15و المائة ُ   � من إجمالي العائدات الم   لة.                     

بع مكتب نق ّ           مكتب نقل التكنولوجيا: يت  ل التكنولوجيا                        
ة في القاهرة سياسة واضحة يفي الجامعة األميرك

ة يأما ملك .156وتقاسم اإليرادات الملكية الفكريةبشأن 
لللبحوث  الملكية الفكريةحقوق  مو  ّ  الم    ُ حدد ة   ُ     ، فت  ية     ّ    بحر    

لةالمع  اتفاقبموجب  أي . وتمتلك الجامعة          �  جهة الممو 
 إذاو .من مهامهم كجزءة ينشئها الباحثون ية فكريملك

 �                                             ا جريت البحوث باستخدام موارد الجامعة واالستفادة 
التي  الملكية الفكريةمن دعمها، يتم تقاسم حقوق 

من جهة والجامعة  ة/الباحثة أو /نتجت بين المخترع
الملكية حقوق  حقق تسويقوفي حال من جهة أخرى. 

خصم كلفة الحصول  ُ ت  العائدات، أو استغاللها  الفكرية
يتم ثم ،             ً وصيانتها أوال   الملكية الفكريةعلى حماية 

في  30( بين الجامعة المتبقي تقاسم مبلغ العائدات
في  20( ة/ة التي ينتسب إليها المخترعي، والكل)المائة

 .)المائةفي  50( ة/والمخترع ،)مائةال

أي ة مصر الخير ية مصر الخير: ال تمتلك جمعيجمع
لة فكريةملكية  ّ   ت نشأ من خالل المشاريع الممو                           ُ،  

، الملكية الفكريةتكاليف متعلقة بحماية أي وال تغطي 
من اإليرادات التي تنتج عن مائة الفي  2.5لكنها تجمع 

له. يأ ّ    مشروع تمو           

 في لبنان الملكية الفك��ةحقوق  

، اجتمع قادة الدول 2019 يناير/كانون الثاني 20في 
لقمة الدورة الرابعة لة في بيروت بمناسبة يالعرب
وشدد  .157ةية واالجتماعية االقتصادية التنمويالعرب

على الحاجة إلى  الصادر عن القمةإعالن بيروت 
من أجل تحقيق أهداف  بتكارتشجيع اإلبداع واال

التنمية المستدامة. وركز منتدى القطاع الخاص الذي 
ودعم  بتكاردور االتعزيز انعقد على هامش القمة على 

ريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة بغية تحقيق 
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 . كذلك،يالعرب يالتنمية المستدامة والتكامل االقتصاد
بتقوية دور القطاع الخاص من أجل تعزيز دور  نصح

، يفي مجتمع األعمال العربالفاعل ة يالمرأة العرب
ات أكثر يووضع آل ،ين                َ الفجوة بين الجنس  وتقليص 

 .158وتنميتها ةيالتجارة بين الدول العربلزيادة ة يالفع

الذي  ية في بيانها الوزاريوالتزمت الحكومة اللبنان
، بتحقيق إصالحات 2019 يرافبر/صدر في شباط

 2018ة لتنفيذ برنامج استثمار رأس المال لعام يهيكل
ومن المفترض أن يضخ البرنامج  .مالئمعلى النحو ال

إلى تعزيز التي تسعى المشاريع لتطوير األموال 
إقامة مشاريع البنية  فيحصر هذا البرنامج ين. وبتكاراال

باالستفادة من أموال للقطاعات، ة ية الماديالتحت
ين أو المتبرعين أو المستثمرين من يالمقرضين الخارج

لى إالبرنامج مشاريع اختيار ويستند  .القطاع الخاص
ات القطاع التي قد تساعد في يتوافقها مع استراتيج

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  سد الثغرات
ين بتكارما تعزيز التصنيع وااليال س َ   المستدام         159. 

المبادرات تعزيز ة المتوقعة نحو يوتتجه االستراتيج
. من أجل تنويع موارد التنمية يفي االقتصاد المعرف

تحقيق أهداف نحو الحكومة بالتقدم  التزمت وقد
في  هذه األهداف دمجمن خالل التنمية المستدامة 

مقاربة متسقة ة، واعتماد يالخطط والبرامج الوطن
لذلك،  .ةية والبيئية واالجتماعياالقتصاد شواغللل

يقضي أحد اإلصالحات المقترحة بالتصويت على 

وفي تقرير . الملكية الفكريةتتعلق ب جديدة قوانين
كان االقتصاد ، 2019رؤية لبنان االقتصادية لعام 

التي تم التركيز أحد القطاعات الخمسة      ً أيضا   يالمعرف
طار على اإلعلى إجراء إصالحات  مع التشديد ا،عليه

 .160لفكريةلملكية االتنظيمي ل

 اإلدارة (أ)

 يفي لبنان بشكل أساس الملكية الفكريةتخضع حقوق 
ة ية التجاريهي: قانون الملك ،161لثالثة نصوص

قانون حماية و ؛1924162 لعام 2385ة رقم يوالصناع
؛ وقانون 1999163لعام  75ة رقم ية والفنية األدبيالملك

أربعة زال ت الو .2000164لعام  240البراءات رقم 
للتصويت عليها  2007 عاممشاريع قوانين معلقة منذ 

مشاريع أن في وال شك  .يبل البرلمان اللبنان    ِ من ق  
     ً عاما   12مرور بعد القوانين هذه تحتاج إلى مراجعة، 

: مشروع صياغتها. ومشاريع القوانين األربعة هيعلى 
؛ 75/99إلى تعديل أحكام القانون رقم يرمي قانون 

ة، والعالمات يومشروع قانون لحماية العالمات الصناع
مشروع قانون لحماية ووعالمات الخدمة؛  ،ةيالتجار

ومشروع قانون  ؛ةيالرسومات والتصاميم الصناع
لبنان تجدر اإلشارة إلى أن ة. يالجغراف شاراتاإللحماية 

، واتفاقية روما، ريسة باياتفاقة برن، وياتفاقعضو في 
في   ً ا  وليس عض لبنان أن ومع .165الويبوإنشاء ة ياتفاقو

تشريعاته بشأن حقوق  تتوافقة، يمنظمة التجارة العالم
 .بشكل عام تريبس اتفاقمعايير مع الملكية الفكرية 

 2017-2011 في لبنان الملكية الفك��ةات حقوق ءإحصا .7 الجدول

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الملكية الفك��ةحق 
 233 253 290 316 330 317 305 براءات االختراع

 110 108 94 95 108 131 108 ةيالتصاميم الصناع
 245 270 275 255 218 263 241 المؤلفحقوق 

 ة�العالمات التجا�
7,128 

لة +  ّ      (مسج     
دة) ّ    مجد     

7,339 
لة +  ّ      (مسج     

دة) ّ    مجد     

5,051 
لة ّ   مسج     

5,558 
لة ّ   مسج     

5,295 
لة ّ   مسج     

5,318 
لة ّ   مسج     

5,909 
لة ّ   مسج     

1903 
دة ّ   مجد     

1521 
دة ّ   مجد     

1426 
دة ّ   مجد     

1311 
دة ّ   مجد     

1288 
دة ّ   مجد     

 .https://www.economy.gov.lb/media/10299/ipr-reports-english-2017.pdfعلى الموقع  توفرم .ةيالحكومة اللبنان المصدر:

https://www.economy.gov.lb/media/10299/ipr-reports-english-2017.pdf


55 

 �                                        ا نشئ مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة 
تقضي . و1996166االقتصاد والتجارة في عام 

وظيفته األساسية بتسجيل جميع أنواع حقوق 
                               ً                 الملكية الفكرية، لكنه يتمتع أيضا  بصالحية إنفاذها 

بحكم وظيفته، باإلضافة إلى التدريب والتوعية حول 
. وعلى الرغم من ندرة )7 الجدول(الملكية الفكرية 

الموارد، بذل مكتب حماية الملكية الفكرية، بالتعاون 
               ً                                  مع الويبو، جهودا  بغية نشر ثقافة الملكية الفكرية. 

وتشمل المبادرات التي أطلقها إصدار إرشادات حول 
من الملكية الفكرية، وتنظيم ندوات  جوانب متعددة

الملكية الفكرية موجهة ومؤتمرات وحمالت بشأن 
لرواد األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

كذلك، يوفر مكتب حماية الملكية الفكرية أداة فعالة 
للبحث اإللكتروني في قاعدة بياناته الخاصة 

بالعالمات التجارية ونظام تسجيل إلكتروني للعالمات 
التجارية. وتؤدي المديرية العامة للشؤون الثقافية في 

زارة الثقافة دور توصيل التراخيص إلى جمعيات و
. ويتمتع مكتب مكافحة جرائم 167اإلدارة المشتركة

المعلوماتية ومكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة 
الداخلية ببعض الصالحيات في استالم الشكاوى التي 
تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإبالغها للمدعي 

 يات التحقيق واالستجواب.العام الذي يتمتع بصالح

 اإلنفاذ (ب)

في لبنان بتسجيل  الملكية الفكريةيبدأ إنفاذ حقوق 
الذي يمتلك  الملكية الفكريةالحقوق في مكتب حماية 

ة ينظام إيداع لبراءات االختراع والعالمات التجار
إجراءات الفحص ما أ .ةيوالتصاميم الصناع

 في قوانين نصوص عليهافهي غير م واالعتراض
عتبر قاضي األمور المستعجلة الملكية الفكرية ُ                           . وي     

 الملكية الفكريةاألفضل في حال انتهاك حقوق المرجع 
حد الضرر ألنه يستطيع على األقل أن يفي لبنان 
ة. وقد ية األوليالزجراألوامر من خالل المحتمل 

ة يم القانون ُ ظ        ُ في الن   الملكية الفكريةحقوق  فهم تحسن
زال ت الالثغرات ة في السنوات األخيرة، لكن ياللبنان

ة النتهاك يالتوعية حول التبعات االقتصاد تشوب
المرتفع من  لوقد أدى المعد .الملكية الفكريةحقوق 

ة بشأن يالقضائ ىجات المزورة والدعاو     َ المنت  
من السوابق كبيرة إلى تحقيق مجموعة  ،االنتهاكات
عدد وق ويف .168الملكية الفكريةحقوق في قضايا 

 المؤلفة وحقوق يحاالت انتهاكات العالمات التجار
براءات االختراع، ويعود السبب انتهاكات حاالت عدد 

إلى انخفاض عدد البراءات المسجلة على األرجح 
ة يالمحم ات   � مصن فة واليالتجارمع العالمات بالمقارنة 

 .169)7 الجدول( المؤلفبحقوق 

البحث ما تستخدم الجامعات ومنظمات        ً وغالبا  
طرائق  المتوسطةوالمؤسسات الصغيرة و والتطوير

. 170حماية مبتكراتهال يالتعقيد التقن وأة يبديلة كالسر
للتفريق بين ة يالعالمات التجار   ً  أيضا  تستخدم  وهي

على ما تقدم طلبات لحيازة براءات               ً جاتها، وغالبا     َ منت  
في مكتب الطلبات تقديم بدل  المستوى الدولي،

ألنها تعتقد أن هذا  ،اللبناني الملكية الفكريةحماية 
 ة.يالنوع من التسجيل يوفر لها ميزة تنافس

بل              ِ وإدارتها من ق   الملكية الفك��ةإنشاء  (ج)
ات المتناهية الصغر والصغيرة والمؤسس ،الجامعات

 والشركات الناشئة ،المتوسطةو

المجلس  نشئ � ا   ة:يللبحوث العلم يالوطن المجلس
مهام لها باعتباره مؤسسة عامة  1962 عامفي 

في  يعمله الرئيسويتمثل  .171ةية وتنفيذياستشار
دة على المستوى         َ ة المعتم  ياستخدام السياسة العلم

ودعم  ية لتعزيز البحث العلميكمبادئ توجيه يالوطن
، وضع 2016 عامة. وفي يتنمية القدرات البشر

ث وة لمساعدة مؤسسات البحيمبادئ توجيهالمجلس 
على االبتعاد عن الممارسات  ات/ة والباحثينياللبنان

غير المسؤولة التي قد تحدث خالل البحث 
بأن امتالك حقوق هذه المبادئ فيد تو .172يالعلم

التي تنتج عن مشروع بحث،  الملكية الفكرية
يجب أن  التجاري،والعائدات المحتملة عن تطبيقها 



56 

َ   ت عتب ر  كل ل أن، وبات/ة مشتركة بين المساهمينيملكُ   
عترف به يق البحث و من أعضاء فرضع ُ         الحق في أن ي             

ُ    َ . وت عتب        ً منفردا    ة إطار عمل عامير المبادئ التوجيه   
يجبر المؤسسات على إدارة جميع الجوانب  ليس إال،

وضع من خالل وتنظيمها،  يالمتعلقة بالبحث العلم
 ة شاملة واعتمادها.يسياسات مؤسس

ست الجامعة في  � � ا س   ة في بيروت:يالجامعة األميرك
واحدة عدة مراكز بحوث في كل  ئت، وأنش1866 عام
في  باإلضافة إلى وحدة نقل التكنولوجيا ،اتهايكلمن 

وتهدف وحدة نقل  .173ح والعقود َ ن          ِ مكتب الم  
الملكية  التكنولوجيا إلى تحضير سياسات وإجراءات

وصياغتها وتحديثها، وتعزيز تنمية  الفكرية
ات في نقل التكنولوجيا إلى يالتكنولوجيا، ودعم الكل

على تحسين الوحدة تعمل ذلك، ك .مجال الصناعة
إدخال من خالل ة ية الوطنيالتنمية االقتصاد

ي بذلك يوالتكنولوج االختراعات ّ        ات إلى السوق، فتقو                   
ت ين العام والخاص. وقد وضع                  َ الروابط بين القطاع  

جميع "ة تنص على أن ية الفكريالوحدة سياسة للملك
القابلة للحصول على براءات اختراع  االختراعات

في التدريس هيئة أي كلية أو تصورها تالتي و
يجب أن   ،تضعها قيد الممارسةأو الجامعة األميركية 

           ً تمتلك أيضا   والجامعة ؛174"تها للجامعةيتعود ملك
 ،وعالمات الخدمة ،ةي، والعالمات التجارالمؤلفحقوق 
جة فيلسلع والخدمات وهي ا َ      المنت   .175ةالجامع     

 ،المتوسطةالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة و
من  المائةفي  95إن أكثر من  والشركات الناشئة:

الشركات المسجلة في لبنان هي شركات متناهية الصغر 
 قوىمن المائة الفي  50وصغيرة ومتوسطة، وتوظف 

كا  ُ    َ ت عتب  هي و .العاملة ّ   ً ر محر   للنمو مع أنها        ً أساسيا       
المحلي من الناتج مائة الفي  27 ال تساهم إال بـ

في تعريف وزارة االقتصاد والتجارة  ستند. وتياإلجمال
بين جمع ال" إلى، المتوسطةلمؤسسات الصغيرة وا

بالتالي،  ."ات/عدد الموظفينو يمعدل المبيعات السنو
يقل معدل  فإن المؤسسة المتناهية الصغر هي التي

ل أقل منة يمليون ليرة لبنان 500عن  هامبيعات ّ         وتشغ      
    ّ يتخط   إذا لم المؤسسة صغيرة  َ   عتب ر   ُ وت   .ات/موظفين 10

إذا ة ويليرة لبنان اتمليار 5 السنوي معدل مبيعاتها
أما المؤسسة  . ً ا  شخص 50توظف أقل من  كانت

 ، فيجب أن ال يتخطى معدل مبيعاتهاالمتوسطة
ل أقل من وأن  ليرة لبنانية، مليار 25 السنوي ّ          تشغ    100 
 .176ة/موظف

الخاص والمؤسسات وقد ازداد االهتمام بدعم القطاع 
وريادة األعمال منذ العقد  المتوسطةالصغيرة و

المركزي  لبنان، أصدر مصرف 2013 عامالماضي. وفي 
مليون دوالر  400الذي يقضي بضخ  331التعميم 

ويهدف ذلك  .ياللبنان يسسفي السوق المؤ يكيأمر
 ،إلى إفادة الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا

عات التي تدعم التنمية، وإلى والحاضنات والم ّ                             سر   
عملها على في إنجاح وتنمية الشركات التي تعتمد 

ونجح ة. ية اإلبداعيوالمهارات الفكر ياالقتصاد المعرف
جذب ف، يتنشيط االقتصاد الرقمفي هذا التعميم 

بين  من المستثمرين برأس المال        ً متزايدا             ً لبنان عددا  
 اإلشارة إلى أنتجدر و .2016177و 2013ي    َ عام  

 وأن ،178مرتفعةالناشئة في لبنان الشركات مهارات 
لبنان على الخارطة  ما وضع زدهر،ت البيئة التنظيمية

 .179لريادة األعمال الدولية

وبالنسبة إلى الشركات الناشئة التي تعمل في مجال 
حقوق وإدارة وحماية يمثل إنشاء التكنولوجيا، 

        َ ، األساس  بتكارالتي تنبثق عن اال الملكية الفكرية
. وتشمل تهاالجزء األكبر من قيم    ً  غالبا  و هالوالدعامة 

أللعاب، االشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا 
 ثة، والبية، والتكنولوجيا اإلعالنيوالصحة اإللكترون

 ،ةي، والتكنولوجيا الماليباعتباره خدمة، والبث اإلعالم
ة. وقد ارتفع يمال      ً وحلوال   ،يدفع اإللكترون    ً   حلوال  للو

عات ومساحات العمل  ّ                   عدد الحاضنات والمسر                    
بشكل ملحوظ في  ات/المشتركة ومجاالت الصانعين

عات ال/حاضناتال ، فبلغ عددلبنان ّ     مسر  تقدم التي   
أكثر  التكنولوجياقطاع الدعم للشركات الناشئة في 
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من رأس      ً ضئيال        ً مبلغا  عادة  توفرهي و .180من عشر
وتسهل التواصل مع المستثمرين األقران  المال السريع،

 والمستثمرين االستثماريوأصحاب رأس المال 
التوجيه      ً أيضا   توفرمديري الشركات، وحتى و المالئكة

 واإلرشاد باإلضافة إلى مساحة العمل.

عات  الحاضنات ومع أن ّ     والمسر  تساهم في إنشاء      
 ليس لدى جميعهابشكل غير مباشر،  الملكية الفكرية

ُ           ة، ولم ت نشئ مكاتب ية الفكريسياسة للملك  دارةإل       
 ات/من أجل مساعدة المبدعين الملكية الفكرية

في تحويل إبداعاتهم بشكل فعال  ات/والمخترعين
ضمان حماية  من خالل قابلة للتسويقجات        َ إلى منت  

رتبط بعض يبها. و خاص فة وملية الفكريللملكقوية 
ل التكنولوجيا ين يديرون نقيالحاضنات بشركاء خارج

 .ثم إلى الصناعة بتكارمن مرحلة البحث إلى مختبر اال
 "بيريتيك"على سبيل المثال، عقدت شركة ف

(Berytech)  ذا نيكست سوسايتي"شراكة مع"  
(The Next Society) ، عام  يابتكارمشروع لتنفيذ

له االتحاد األوروب ّ                 وخاص يمو  ويدعم مراكز البحوث  ي       
سبعة بلدان من في ة في أوروبا ويوالتنمية االقتصاد

األردن، وتونس،  التالية: منطقة المتوسط هي
 والمغرب.ومصر، ، ولبنان، وفلسطينالجزائر، و

العالمات مثل  ةية الصناعيكانت حقوق الملكوإذا 
ة ية، وبراءات االختراع، والتصاميم الصناعيالتجار
ة، فإن يالتكنولوج أساسية لألعمالين أداة تثمتشكل 
تقدم أبسط الطرق وأقلها كلفة لتحقيق  المؤلفحقوق 

 .والدولي يين المحل                       َ حماية فعالة على المستوي  

 المؤلفة لحقوق ياإلدارة الجماع (د)

لبنان قواعد اإلدارة في  المؤلفيحدد قانون حقوق 
ينص فهو ة لهذه الحقوق في لبنان. لذلك، يالجماع

والحقوق  المؤلفعلى أن من حق أصحاب حقوق 
شركات أو أن ينضموا إلى أن يطلقوا المجاورة 

ومؤسسات تكون مسؤولة عن إدارة الحقوق، 

. وعلى الرغم عائداتوتحصيل ال ،ات   � مصن فالوترخيص 
ي جميع فئات يمن أن نظام اإلدارة الجماع      ّ            ة يغط 

فال  تطبيقه يقتصر،     ّ  المؤل فحقوق ت المحمية با   � مصن 
 .181ةيالموسيقات    � مصن فالعلى في لبنان 

ة لألداء يفي مجال الموسيقى، تستند اإلدارة الجماعف
لى التوثيق والترخيص إوالبث في النطاق العام 

ة ية مسؤولي              ّ                      والتوزيع. وتتول ى منظمة اإلدارة الجماع
التفاوض مع المستخدمين أو مجموعات 

 ،ة، ومحطات البثيالمستخدمين، كالمحطات اإلذاع
تعطي والمطاعم. ثم  ،والمراقص، ودور السينما

 ات   � مصن فللمستخدمين باستخدام المة اإلذن ظالمن
، مرجعها والمسجلة في ة/الخاضعة لحقوق المؤلف

 .نة ّ ي  بشروط مع دفع الرسوم المطلوبة وااللتزاممقابل 
لة على ات العائدالمنظمة اتوزع بعد ذلك،      ّ       لمحص 

دة  ّ    أعضائها باستخدام قواعد التوزيع المحد                                     
في اها المستخدمون. ي                 ّ      والمستندات التي سل مها إ

ة من ييتم اقتطاع رسوم تغطي التكاليف اإلدار ،عادةال
 .ة/المؤلفات حقوق عائد

إلدارة ل ةناشط ةواحدجمعية ليس في لبنان سوى 
ة المؤلفين والملحنين وناشري يجمع ية، وهيالجماع

 عامعمل منذ ت، التي (SACEM) "ساسيم" لموسيقىا
ف، وتدير 1942 وتحمي حقوقهم في  اأعضائهات    � مصن 

هذه  اتفاقلبنان وفي الدول التي انضمت إلى 
في تحصيل      ً مهما         ً ة دورا  ية. وتؤدي هذه الجمعيالجمع
ات وإعادة توزيعها على أصحاب حقوق العائد

 .182ين واألجانبيمحلال ة/المؤلف

قامت  :ة/    ّ  المؤل ف وقمة على حقئالقاالصناعات 
المساهمة االقتصادية  الويبو في دليلها الستقصاء

المؤلف، بتصنيف وق حق القائمة على للصناعات
بحسب مدى  المؤلف وقحقالصناعات القائمة على 

أربع فوضعتها ضمن  ،اعتمادها على تلك الحقوق
  طةنشواألة تجمع الصناعات يمجموعات رئيس

صناعات ال. وهذه الصناعات هي كاآلتي: )12 الشكل(
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صناعات ال، والمؤلف وقالقائمة على حقاألساسية 
بعضها على  المؤلف التي يعتمد وقالقائمة على حق

، المؤلف وقالقائمة على حقالجزئية بعض، والصناعات 
 حماية حقوق وير المخصصة. غ ةعماالدصناعات الو

نات كل  المؤلف ّ        الخاصة بجزء من مكو  أو مجموعة                  
ناتها ّ      بجميع مكو  في  بشكل أو بآخر              ً ، موجودة دوما          

ج َ  مخر  الشركات الناشئة القائمة على  اتات صناع  
خاصة  ةيمصلحة وطنت بحصأالتكنولوجيا التي 

. وقد كانت مساهمة الصناعات القائمة على للبنان
 عامفي  ياإلجمالالمحلي في الناتج  المؤلف وقحق

البيئة ومع تطور  .183المائةفي  4,75بنسبة  2007
للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا،  التنظيمية

 .المحلي اإلجمالي من الناتج تهاارتفعت نسب

إن الصناعات األساسية القائمة على "    ً          ووفقا  للويبو، 
شارك مشاركة حقوق المؤلف هي الصناعات التي ت

                    �                        كاملة في إبداع المصن فات وغيرها من الموضوعات 

المحمية أو إنتاجها وتصنيعها أو أدائها أو بثها أو 
. وقد تم 184"توصيلها وعرضها أو توزيعها وبيعها

تصنيف هذه األعمال، وهي تشتمل على صناعات 
الصحافة واألدب، والموسيقى، واألفالم، ووسائل 

ضافة إلى صناعات تكنولوجيا اإلعالم المتعددة، باإل
المعلومات كالبرمجيات، وقواعد البيانات، وألعاب 

ُ                 الحاسوب. وت عتبر حقوق المؤلف ة في محور هذه /          
 الصناعات، ومن دونها قد ال تكتمل شكليتها أو قد 
ال تكون موجودة على اإلطالق. وتندرج الشركات 

الناشئة القائمة على التكنولوجيا ضمن فئة الصناعات 
ساسية القائمة على حقوق المؤلف، وتساهم قيمتها األ

في المائة في االقتصاد  100المضافة بنسبة 
جات التكنولوجيا 185الوطني َ                 . لذلك، ت عتبر حماية منت                ُ         

                              ً       ً         الجديدة بواسطة حقوق المؤلف أمرا  أساسيا  لصناعة 
التكنولوجيا. واالستفادة من هذه الحقوق من خالل 

منذ إنشائه هي مرحلة                  �        إنفاذها على المصن ف األصلي 
 مهمة من مراحل العملية االبتكارية.

ف وقالقائمة على حقاألساسية صناعات الخارطة  .12 الشكل  يةة واإلبداعيالثقافالصناعات و ة/    ّ  المؤل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .WIPO, 2015, p. 44 در:المص
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ة سهولة في تطبيق قانون يد بعض المحاكم اللبنانيجو
في القضايا التي تتعلق بانتهاك هذه  المؤلفحقوق 

على سبيل المثال، في  الخاصة باإلنترنت. الحقوق
وائل المعروف  ية التي رفعها الفنان اللبنانيالقض

 ي    َ شركت   يكفوري، أمرت المحكمة بموجب قرار غياب
يوتيوب وفايسبوك بحذف المحتوى المخالف عن 

 .186مواقعهما

ضد شركة غيراغوسيان ة مؤسسة بول يأما في قض
في  يتم االدعاء على فرع معرض فنف ،187تانيت

، قام 2017. ففي عام بيروت مركزه مدينة ميونخ
رب العشرين لوحة من ما يقا المعرض الفني بعرض

لوحات الرسام الراحل بول غيراغوسيان التي تمتلكها 
ّ   الطب ال"عائلة  . ولم يكن يعلى موقعه اإللكترون "   
ع   ّ  َ المد  ع      ّ  ِ ى عليه قد حصل على ترخيص من المد  ي الذي                               

حكمت  ،وعليه .للرسومات المؤلفكان مالك حقوق 
ع   ّ  َ المحكمة حينئذ بأن يحذف المد  ى عليه كل المحتوى                           

المخالف عن اإلنترنت ومنعته من عرض الرسومات 
ة لم تكن تمتلكها بل كان سفي العلن، مع أن المؤس

المالك الوحيد لها. وقد حدد هذا هو الفني المعرض 
حق األداء الممنوح للمؤلف وخلق نطاق القرار 

ل مدى الحماية التي ة حويمناقشات عامة وقانون
ُ          يجب أن ت منح لمالك  .188المؤلفحقوق  ة/       

 ، أمرت محكمة االستئناف شركة 2018 عاموفي 
ألف  100بث مشهورة في لبنان بدفع غرامة بقيمة 

ة من دون دفع يت مقطوعة موسيقبثدوالر ألنها 
ة المؤلفين والملحنين وناشري يلجمع الجعالة

 ةياإلدارة الجماعب التي تقوم،  SACEM لموسيقىا
  .189ة/لحقوق المؤلف

ر هذه القرارات، من جملة قرارات أخرى، أن نطاق   ِ ظه   ُ ت  
             ٍ       واسع بشكل كاف  لضمان  المؤلفأحكام قانون حقوق 

كانت أ سواءحماية فعالة وكفوءة لصاحب هذه الحقوق، 
 ة.يات الرقمية كاإلنترنت أو التكنولوجية أو رقميتناظر

 في مو��تانيا الفك��ةالملكية حقوق  

                   ً البلدان األقل نموا  أفقر واحد من هي  موريتانيا
ي قتصاد الزراعوهي تعتمد على االة، يفي المنطقة العرب

ر  بشكل عام، ّ   وتصد  بشكل  النفط والحديد الخام   
 المعدل الثابت للولوج إلى شبكة اإلنترنت و. أساسي

ة يوي، إال أن الشبكات الخل                      ً في موريتانيا منخفض جدا  
عها                ً سرعة كبيرة جدا  تنمو ب                   ّ    وقد تخطى معدل توس 
 توفرلذلك، ت .2017190عام في المائة في  15نسبة 

 أعمالللقيام بالشركات الناشئة مؤسسي الفرص أمام 
ة على المنصة المتنقلة. وقد بدأت ساحة يإلكترون

 2015 عامالتكنولوجيا والشركات الناشئة بالنمو في 
لتحقيق االزدهار،  ،ولكن .191بفضل المبادرات الخاصة

الكثير من  لمشاريعل يةلتنظيما البيئةستوفي تأن يجب 
 .192)13 الشكل(ة يطاراإل الشروط

 تكو�ن ال�يئة التنظيمية للمشا��ع .13 الشكل

 
 
 

. متوفر على الموقع 2018مؤشر ريادة األعمال العالمي  المصدر:
https://www.researchgate.net/publication/329212773_Th

e_Entrepreneurial_Ecosystem_and_Global_Prosperity. 
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 تكاربالقتصاد واالل ال�يئة التنظيمية (أ)

-2015ين تفترة السنفي  ياالقتصادالتباطؤ قاد 
ة يإلى إجراء تعديالت مالالموريتانية الحكومة  2016

ة أعادت االستقرار على مستوى يصالحات هيكلإو
، وذلك بعد أن أدى انخفاض أسعار ياالقتصاد الكل

 ،إلى إبطاء وتيرة النمو 2014 عامالسلع منذ منتصف 
إلى                                          ً نقاط الضعف التي تعانيها موريتانيا. ونظرا        ً كاشفا  

عدم قدرة االقتصاد غير المتنوع على خلق فرص عمل 
فترة الكافية في القطاع الخاص، أطلقت السلطات في 

ة أدت إلى يخطة لضبط األوضاع المال 2016-2017
استقرار االقتصاد، كما اقترحت إصالحات لتحسين 

دى ذلك، إلى جانب ة. وقد أيالنقد ةة السياسيفعال
 ية والريإصالحات عدة على صعيد األعمال التجار

 ومصايد األسماك، إلى انتعاش معتدل.

، لكنه يانتعاشه التدريج يوقد أكمل النمو االقتصاد
المتسارع. فمنذ  يالسكان والنممقارنة ب            ٍ بقي غير كاف  

في  ياإلجمالالمحلي نمو الناتج استمر  ،2015 عام
 عامفي مائة الفي  3ارتفع من ، فيتصاعدال اهمنح

. وقد ارتبط 2018في عام مائة الفي  3.6إلى  2017
معدل في هذا التسارع المعتدل بارتفاع بسيط 

في  3إلى  2017في عام  المائةفي  2.3 منالتضخم، 
زال ي الإال أن النمو االقتصادي  .2018في عام المائة 

دون ، والمائةفي  4معدل النمو المتوقع البالغ  دون
جل بين مائة الفي  5.4متوسط النمو البالغ        ُ       الذي س 

       ً محدودا  . ويبقى هذا المعدل 2014و 2010 ي   َ عام  
خذ في االعتبار     � لو ا  للفرد الواحد، المائة في  0.8بنسبة 

  .193المائةفي  2.8بلغ القوي الذي  يالنمو الديمغراف

، بات التحدي يالقتصاد الكلإلى اوبعد إعادة االستقرار 
يتمثل في تخطي العقبات الهيكلية لموريتانيا  ياألساس

مأسسة تم ت. ولم الخاص لتحقيق تنمية القطاع
لتعزيز بشكل كامل سياسات السوق المفتوحة 

منعت التعريفات والقيود األخرى رواد  بينما ،االستثمار
أما  .ية في االقتصاد العالميعالبفالمشاركة األعمال من 

إلى                            ً ة فهو ليس باألمر السهل نظرا  يأعمال تجارالقيام ب
للفرد الواحد. وتمثل  ياإلجمالالمحلي مستوى الناتج 

المائة في  80أكثر من  المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و
من إجمالي المؤسسات، لكن معدل الوصول إلى 

 ن أدنىواحد منيا هو اة في موريتيالخدمات المال
ة فيها ية االقتصاديمعدل الحرف .في العالم المعدالت
 119 يضعها في المركز الـ وهذا ما ،55.7 يصل إلى

. وقد 2019لعام  ةية االقتصاديبحسب مؤشر الحر
معدالت  ورافقهنقطة،  1.7 يارتفع معدلها اإلجمال

وحقوق  ،ةي، والصحة المالالقضائيةة ينة للفعالسحتم
ضت عن، ةيالملك ّ      عو   ،ة العمليفي مستوى حر تدنياتال  

وتشغل موريتانيا  .يةالنقدوالحرية  ،األعمالحرية و
ا فريقيأفي منطقة   ً ا  بلد 47من أصل  18 المركز الـ

أعلى من  يها اإلجمالدلجنوب الصحراء الكبرى، ومع
لكنه يبقى أدنى من المعدل  يالمعدل اإلقليم

م من تحرير التجارة، يصعب وعلى الرغ .194يالعالم
التنافس مع  المتوسطةعلى المؤسسات الصغيرة و

المجموعات الكبيرة بسبب قدرتها المحدودة على 
ة يلبيانات المالإلى االوصول إلى التمويل، وافتقارها 

الموثوقة، وغياب الموظفين المؤهلين، وارتفاع تكاليف 
الثقيل حيث تصل نسبة  يبيعبء الضرالو ،التشغيل

 .195المائةفي  40إلى  يالضريبة على الدخل الفرد

ة، بدعم من األمم يوقد نفذت الحكومة الموريتان
 المتحدة، سلسلة تقييمات شاملة وسريعة من 

ة البلد الجديدة بشأن النمو يأجل توجيه استراتيج
ع واالزدهار المشترك للفترة  ّ                           المسر      2016-2030 .

 مقاصد من     ً  مقصدا   92أن  ص التقييم إلى   ُ وخل  
 .يفي إطار العمل الحال درجةالتنمية المستدامة م

 ال بأس       ً دماجا  بشكل عام إوقد أظهرت النتيجة 
 به ألهداف التنمية المستدامة في ذلك الوقت، 

وسيتم  .القائمةالثغرات على الرغم من بعض 
 ة ياستراتيج لصياغةاستخدام هذه النتيجة 

ما يبعد البلد عن وهذا ، 2030 عامجديدة لل
  اقتصر تركيزهاالتي      ً عاما   15 ة الـياستراتيج

 .196على الحد من الفقر
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 الملكية الفك��ة أنظمةإدارة  (ب)

ع اثنا عشر رئيس دولة 1962سبتمبر /أيلول 13في  ّ                      ، وق     
ا وماالغا فريقيأس لمكتب      � المؤس   اقفتوحكومة على اال

 .لبيبرفيل في الغابونفي  (OAMPI)ة ية الصناعيللملك
ا فريقيأة يفي بانغي في جمهور هذا االتفاق وتم تنقيح
أدى إلى  وهذا ما، 1977مارس /آذار 2في الوسطى، 

. وفي (OAPI) ةية الفكرية للملكيفريقألإنشاء المنظمة ا
بانغي بهدف  اتفاق، تم تنقيح 1999فبراير /شباط 24

ة يالمعاهدات الدولمتطلبات مع تتوافق أحكامه جعل 
                            ً التي تشكل الدول األعضاء طرفا   الملكية الفكريةبشأن 

 تريبس. فاقتافيها، بما فيها 

وقد أدى التنقيح إلى تبسيط إجراءات إصدار حقوق 
ة يفريقألوتوسيع مهمات المنظمة ا الملكية الفكرية

من خالل تعزز تنمية الدول األعضاء لة ية الفكريللملك
 المجاورةة والحقوق ية الفكريالفعالة للملكالحماية 

، إلى بشأن مسائل الملكية الفكريةوتوفير التدريب 
إلى      ً أيضا   التنقيح ة. وقد أدىيجانب مهماتها التقليد

مثل جديدة   ً ا  أهداف ليشمل حمايةالتوسيع نطاق 
الدوائر المتكاملة. وقد انضم وتصاميم النباتات أصناف 

ة ية الفكرية للملكيفريقألظمة اان إلى المنيان عرب َ د  َ  َ ب ل  
اآلخرون فهم: أما أعضاؤها  .هما موريتانيا وجزر القمر

ا فريقيأة يوجمهوروتشاد، وتوغو، بنن، وبوركينا فاسو، 
والسنغال، وغابون، ة الكونغو، يالوسطى، وجمهور

والكاميرون، بيساو، -ة، وغينيايوغينيا االستوائوغينيا، 
 والنيجر.، ومالي، كوت ديفوارو

ة إجراءات ية الفكرية للملكيفريقألوتدير المنظمة ا
الملكية  لحماية نظام الموحدالدة من            َ مشتركة مستم  

ة التي انضم إليها يات الدوليتفاقوأحكام االالفكرية 
 زيهذا النظام ممو .)14 الشكل(                   ً أعضاء المنظمة أيضا  

وقد اتخذت المنظمة تصميمه وخصائصه.  لجهة    ً جدا  
 وهيفي ياوندي في الكاميرون، لها   ً ا  يرئيس  ً ا  مقر

ة لجميع الدول ية الفكريلمكتب المشترك للملكا
موحد بين القانون الولهذه الغاية، تم تطبيق . األعضاء

بانغي  اقفاتمن خالل فيها  17 الدول األعضاء الـ
أن تحقق المركزية  المنظمةومن شأن وملحقاته. 

مثل ، الملكية الفكريةإجراءات إصدار صكوك  لجميع
الصالحة في  ،ةياالختراع والعالمات التجاربراءات 
ة يأنظمة وطن يأ توفراألعضاء. وال ت دولجميع ال

عتبر ياإلقليملإليداع أو للحماية إلى جانب النظام  ُ      ، وي     
دولة لإلنفاذ في كل                            ً إيداع تقوم به المنظمة قابال  أي 
ة يتندرج هيكل، عادةفي الوالدول األعضاء. من 

ة في نطاق وزارة الصناعة في كل ياالتصال الوطن
وزارة في موريتانيا  واسمهامن الدول األعضاء، دولة 

ة االتصال يالتجارة والصناعة والسياحة. وتؤدي هيكل
 الوطنيينة دور الصلة بين المستخدمين يطنالو

 ة العامة للمنظمة.يوالمدير

ة يمسؤول دولة عضووتتولى المحاكم في كل 
الملكية الجزاءات التي تترتب على انتهاك حقوق 

الصادرة بشأن النهائية ة يالقرارات القضائو، الفكرية
 ملزمةهي  الصكوك في إحدى الدول األعضاءة يصالح

األخرى، باستثناء تلك التي األعضاء في جميع الدول 
 تتعارض مع األنظمة واآلداب العامة. 

 (ARIPO) ةية الفكرية للملكية اإلقليميفريقألالمنظمة ا
 (OAPI) ة للملكية الفكريةفريقيألوالمنظمة ا

ة معظم ية الفكرية للملكيفريقألالمنظمة اتضم في حين 
لها  ةمماثلتضم منظمة ة، يالناطقة بالفرنسة فريقيألاالبلدان 

الكثير من ة األفريقية اإلقليمية للملكية الفكرية مهي المنظ
هي منظمة مشتركة ، وةيالناطقة باإلنكليز ةفريقيألا البلدان

بين دولها األعضاء في ما التعاون ر                 � بين الحكومات تيس  
، وقد تم تأسيسها بموجب الملكية الفكريةيتعلق بمسائل 

وقد انضم  .1976ديسمبر /كانون األول 9في لوساكا  اتفاق
ل يان عرب َ د   َ ل   َ ب   ّ   ان إليها، هما الصومال والسودان. ويخو                                     

بروتوكول هراري هذه المنظمة منح البراءات، وتسجيل 
ة ونماذج المنفعة للدول المتعاقدة. وقد يالتصاميم الصناع

، 1982 ديسمبر/كانون األولتم اعتماد هذا البروتوكول في 
نافذ في وهو ، 1984أبريل /يذ في نيسانالتنفيز ودخل ح

باستثناء  19 ـال في جميع الدول األعضاء يالوقت الحال
ليتوافق مع  1993في عام وقد تم تعديله  .الصومال

 معاهدة التعاون بشأن البراءات.

 .2019و 2016، ةية الفكرية للملكية اإلقليميريقفألالمنظمة ا المصدر:

https://www.aripo.org/
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 الفك��ةالملكية إنشاء حقوق  (ج)

 في موريتانيا  بتكارالل البيئة التنظيميةعتمد ت
بشكل كبير على الجامعات، والحاضنات والشركات 

. وترى الملكية الفكريةالناشئة من أجل إنشاء 
 المانح في جيل الشباب  الحكومة والمجتمح

 اتيمع وفرة إمكان يللتغيير االجتماع  ً ا  يأساس   ً كا     � محر  
النمو التوسع الحضري وريادة األعمال. إال أن 

 ،ةي، إلى جانب النقص في الفرص االقتصاديالسكان
ة. لكن يوالتوظيف أولو                     ً جعال جيل الشباب ضعيفا  

رواد األعمال الشباب في البلد، الذين حصلوا على 
، يرغبون بشدة يوالتدريب المهنالوظيفي عليم الت

في إنشاء مؤسسات معاصرة ذات قيمة مضافة، 
ات يات جديدة وبعملابتكارقاموا بتحضير  حتى أنهم

ة بين توفروالم قائمةالنماذج المؤسسات ل تكييف
ة.يأيديهم مع الظروف المحل

 ة�ة الفك�ية للملكيف��قألللمنظمة ا يالهيكل التنظيم .14 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .http://www.oapi.int/index.php/en/oapi/organisation/organigrammeعلى الموقع  توفر. م2019ة، ية الفكرية للملكيفريقألالمنظمة ا صدر:الم

 

 الهيكل التنظيمي للمنظمة األف��قية للملكية الفك��ة

 مجلس اإلدارة

 اللجنة العليا إلعادة النظر

راقب/ة المالي/ة المد�ر/ة العام/ة     ُ               الم 

 الد�وان نائب/ة المد�ر العام

 معهد الدكتور إيكاني

دائرة البرامج •
 والتد��ب

دائرة التعليم •
  

د�ر/ة الد�وان   ُ             م 
 إدارة الموارد البش��ة•
 واللوجيستياتاإلمدادات •
 االتصاالت والبروتوكول•
ستشارون/ات•     ُ          الم 
المسؤولون/ات عن •

 الدراسات

مدي��ة براءات 
االختراع والتقنيات 

 األخرى

مدي��ة العالمات التجا��ة 
زة               ّ    والعالمات الممي 

 األخرى

مدي��ة نظم 
 المعلومات والنشر

مدي��ة النظرة 
 المستقبلية والتعاون

الشؤون مدي��ة 
 القانونية

مدي��ة التمو�ل 
 والتراث

دائرة براءات •
االختراع 
وأصناف 

 النبا�ات
دائرة اإلعالم •

بشأن براءة 
 

دائرة العالمات •
 التجا��ة

دائرة المؤشرات •
 الجغرافية

دائرة األسماء •
التجا��ة ومعهد 

التسو�ق 

دائرة •
 االستقبال

 دائرة اإل�تاج•
دائرة •

التنمية 
 واإلدماج

  

دائرة •
الدراسات 

والنظرة 
 المستقبلية

دائرة •
التعاون 

 

دائرة •
المساعدة 
 والمشورة

دائرة •
 الشكاوى

دائرة قلم •
 

دائرة •
الحسابات 
 والميزانية

 دائرة المالية•
دائرة إدارة •

 التراث

http://www.oapi.int/index.php/en/oapi/organisation/organigramme
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التعليم مؤسسات ، تتولى ةالجيد البيئة التنظيميةفي 
ة يوالحاضنات مسؤول ،ةيالتجاروالجمعيات ث، والبحو

 األفكار توجيه الشركات الناشئة لتتخطى مرحلة
، يعتمد لكة وتصبح مؤسسات ناضجة. لذياألساس

نجاح الشركات الناشئة على تنمية شبكات متكاملة 
               ّ                       األفكار التي يول دها رواد األعمال الشباببين تربط 

 ،ة، والتمويليبرات التقنالمعارف، والخو من جهة،
رواد األعمال في ويواجه . من جهة أخرى واإلرشاد

من مرحلة نشوء الفكرة  في التقدم تحدياتموريتانيا 
إلى المراحل األخرى من مراحل تطوير المؤسسة، أي 

ر        � ة، وتصو  يتلك التي تتطلب عناصر كتحضير نماذج أول
 ج.            َ وتسويق المنت   ،ة قابلة للتطبيقينماذج تجار

لى ثالثة أنواع من بشكل عام إ بتكاراال ويستند قياس
التي تتعلق بالبراءات، والعالمات هي ات ءاإلحصا

ة رفتوالبيانات الموة. يوالتصاميم الصناع ،ةيلتجارا
بشأن موريتانا على مستوى الهيئات المتخصصة،   ً ا  يحال

طلبات براءات بترتبط والويبو،  يما البنك الدوليال س
مقدار األنشطة  تطورها عكسوي فحسب. االختراع

القدرة على استغالل المعرفة          ً ظهر أيضا  ية، ويبتكاراال
 ة محتملة.يوتحويلها إلى مكاسب اقتصاد

ي  َ   في الفترة ما بين عام  ، تم تسجيل 2015و 2001                   
 براءة اختراع باسم موريتانيا  250ما يقارب 

 . وقد وضعت هذه اإلحصاءات البلد )15 الشكل(
  110 والـ 90                   ً                في مركز ترواح سنويا  بين المركز الـ

 . إال أن هذه 197بلد 200من أصل أكثر من 
جلت على امتداد  َ   عاما  ت عتب ر  15             ُ               األرقام التي س     ُ   ً   

                                      ً     ضعيفة بالمقارنة مع ما يتم إنتاجه سنويا  في 
 البلدان المتقدمة.

ح جدا  أن االبتكارات التي تحمل اسم           ّ    ً                             ومن المرج 
ب بشكل أساسي إلى جالياتها في  ُ   َ                             موريتانيا ت نس            

 في المائة منها  94العالم. بالفعل، فقد قدم 
مواطنون موريتانيون في مكتب للملكية الفكرية 

 موريتانيا. إال أن تطور طلبات البراءات  خارج
سقا ، ويعكس ذلك عدم توفر السياسة  ّ   ً                              ليس مت       

 ات. ولكن الجدير بالذكر /المالئمة لدعم الباحثين
َ                                أن البراءات ال ت من ح بالضرورة لكل طلبات البراءات،    ُ               
ُ                         إذ أن اإلحصاءات ت ظهر فشل طلب واحد من أصل                 

جهود  كل اثنين يتم تقديمهما. لذلك، يجب بذل
 إضافية لتحسين نوعية االبتكارات في البالد 

 .)15 الشكل(

 2015و 2001ي        َ �ين عام  في مو��تانيا تسجيل براءات االختراع  .15 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ً محليا           في الخا�ج                 

 .WIPO, 2019a المصدر:



64 

 في المغرب الملكية الفك��ةحقوق  

عتب    بتكارر المغرب من البلدان الرائدة في مجال االُ    َ ي 
ا وفي فريقيأوتكنولوجيا المعلومات في شمال 

لعام  يالعالم بتكارلمؤشر اال         ً ة. ووفقا  يالمنطقة العرب
. وعلى 65إلى  يته اإلجمالي، يصل معدل فعال2018

ظهر ، 2018 عامين منذ     َ نقطت   التراجعالرغم من  ُ     ي 
ف  ّ ي  أن البلد قد تك 2019لعام  يالعالم بتكارمؤشر اال
، )72 المركز الـ(في المؤسسات   ً ا  يد نسبيبشكل ج

جو َ  مخر   ،)69 المركز الـ(ات المعرفة والتكنولوجيا   
جوال َ  مخر  . أما أدنى )69 المركز الـ(ة يات اإلبداع  

مستويات أدائه، فسجلها في مجال تطوير األعمال 
 المركز (وتطوير السوق  )122 لمركز الـا(ة يالتجار

تحقيق ل، على الرغم من الجهود المبذولة )94 الـ
ي الصناعة والمعلومات.  المزيد من التحديث في َ                       قطاع     

البراءات منح ز المغرب بشكل خاص في مجال  ّ ي  ويتم
وتعكس  .وحماية نتائج الجامعات ومراكز البحوث

البيئة ة يديناميك هذا ة لتصنيفهيالنتائج اإليجاب
 الملكية الفكريةنظام  شكلوي .فيه بتكارالل التنظيمية
نقاط قوته إذ يقدم حماية إحدى في المغرب المتطور 

ويضمن  ات/والمبتكرين ات/فعالة للمبدعين
االقتصاد الوطني ة المباشرة. لكن ياالستثمارات األجنب

تعزيز االستثمارات في اإلبداع يحتاج إلى زيادة 
ّ  َ المؤث ر   البحث والتطويرو يالمعرف  .198ين    

 لالبتكارال�يئة التنظيمية  (أ)

 Maroc Numeric) ياستثمر صندوق المغرب الرقم

Fund-MNF) بتكاروصندوق االستثمار في مجال اال 
(Innov Invest Fund-IIF)   بتكارمن أجل تعزيز اال      ً أمواال 

ومن بين . في مجال تكنولوجيا المعلومات والبحوث
ق على المغرب في فريقية، ألالبلدان ا ّ                 ال يتفو  مجال      

األعمال و يالتعليم واإلبداع المعرففي االستثمار 
ين اثنين هما  َ د   َ ل   َ ب  سوى تكنولوجيا المعلومات المتعلقة ب

 بيئة تنظيمية ت              �   ة وتونس. وقد ا نشئيا الجنوبفريقيأ
 لشركات الناشئة.والدعم لتمويل توفير اللتعزيز  ةكامل

 عامفي  (MNF-I)األول  ي �                      ا نشئ صندوق المغرب الرقم
ل يمن الخطة الوطن              ً باعتباره جزءا   2010 ّ   ة للتحو        
ة أعدتها ياستراتيج ي، وه2013في المغرب  يالرقم

. الحديثةات يوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوج
     ٍ مخصص   المجازفةموال ألرؤوس                ٍ وكان أول صندوق  

ة الناشئة القائمة على التكنولوجيا، يللشركات المغرب
وكان ماليين دوالر.  10ناهز الـ ت ةيإجمال قيمةب

الدولة مشتركة بالتساوي بين  بإدارة الصندوق
من خالل شركة تكنولوجيا المعلومات  ،ةيالمغرب
 سأي الشركة التي تدير تكنوبارك (MITC)ة يالمغرب

(Technoparks) يالبنك المغربهي: ، وأربعة مصارف 
 وفا بنك ي، والتجار(BMCE) ةيللتجارة الخارج

(Attijariwafa Bank)وصندوق اإليداع والتدبير ، 
(CDG)، يالمركز يوالبنك الشعب (BCP)  .في المغرب

، هو صندوق    ٍ ثان  ، تم إنشاء صندوق 2018 عاموفي 
من               ً باعتباره جزءا  ، (MNF-II) الثاني المغرب الرقمي

. وكانت الحكومة بتكاربرنامج االستثمار في مجال اال
من  ،المساهمين بحصة الثلثواحدة من ة يالمغرب
 Caisse Centrale) يصندوق الضمان المركز خالل

de Garantie) لثين ، في حين امتلكت ُ      حصة الث        
ين بالتساوي  ي  َ             المتبق   ّ شركة تكنولوجيا المعلومات      

وفا بنك، والبنك  يالتجار :والمصارف الثالثةة يالمغرب
 يالمركز يوالبنك الشعب ،ةيللتجارة الخارج يالمغرب

 في المغرب. 

ماليين  10األول  يوقد استثمر صندوق المغرب الرقم
من اليوم معظمها  صارناشئة،  ةشرك 17 دوالر في

الصندوق  . أماالشركات الرائدة في مجاالت تخصصها
ة ييون دوالر ويتبع االستراتيجمل 20 فجمع الثاني
أكثر االستثمار في شركات ناشئة من خالل نفسها 
. وفي المرحلة يتصل إلى النطاق الدولو ةيابتكار

الشركات في  ية، يستثمر صندوق المغرب الرقميلواأل
للتسويق سبق       ً جاهزا     ً جا     َ منت     ً أصال  الناشئة التي تمتلك 

أن حصل على ثقة السوق من خالل مبيعاته األولى. 
جازفمال ال أما في مرحلة رأس ُ     الم  ، فيستثمر   

الشركات الناشئة التي يقل عمرها عن في الصندوق 
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في        ً ملحوظا                               ً الخمس سنوات والتي أظهرت نموا  
ة لتمويل نموها يعائداتها، لكنها تتطلب مساهمة مال

 .الدولي داخل المغرب وعلى الصعيد

       �    ، فقد ا طلق بتكارأما صندوق االستثمار في مجال اال
، ويهدف إلى تمويل 2017أكتوبر /في تشرين األول

، 2022 عامعلى األقل بحلول  يابتكارمشروع  300
 وذلك من خالل ست حاضنات هي: نوما كازابالنكا

(Numa Casablanca)وهيئة ستارتب المغرب ، 
(StartUp Morocco)في ة األعمال ، وشبكة رياد

، (Morocco Entrepreneur Network) المغرب
  كالسترسولر ، و(The Factory) والفاكتوري

(Solar Cluster)في المغرب طوير، والبحث والت. 
 هي: جديدةأخرى هيكليات  10يضاف إليها 

ة في ية الميكانيكية الميكاترونيالمجموعة اإللكترون
األعمال والتنمية ، ومركز ريادة (CE3M) المغرب
، ومنظمة (CEED Morocco) ة في المغربيالتنفيذ

، (Endeavor) ، وشركة إنديفور(Enactus) إيناكتوس
برنامج كالستر و، (Bidaya Space) سبايس بدايةو

 ة في المغربيالتابع لغرفة التجارة والصناعة الفرنس
(Kluster CFCIM)، لإلبداع وتنمية  يوالمركز المغرب

 .Moroccan CISE(199( ةيروح المبادرة االجتماع

شركة ناشئة من  12، استفادت 2018يوليو /وفي تموز
االستثمار ألف دوالر من تمويل صندوق  350مجموع 

 Innov) "بتكارفكرة اال"لمشروع في مجال االبتكار 

Idea)  ة المباشرة، يالمساعدات المالمن خالل
من  (Innov Start) "بتكاراية االبد"جات مشروع     َ ومنت  

من  حمن      ُ التي ت  القروض خالل قروض الشرف، وهي 
  ً ا  ة، باعتبارها جزءية وحقيقيضمانات شخص يدون أ

ن  ّ   من مكو   ت. وقد استفاد"مواكبة الشركات الناشئة"     
مليون دوالر من  4.8ة ناشئة من يشركة مغرب 68

 2017أكتوبر /هذا الصندوق بين تشرين األولتمويل 
في المائة  92وقد حصل  .2019200مارس /وآذار
 لمرحلة على تمويل من هذه الشركات الناشئة        ً تقريبا  

مليون  1.3ة يعادل يطالق والمرحلة األولاإلما قبل 

لة في قطاعات  ّ              دوالر. وتشتغل الشركات الناشئة الممو                                   
في مجال تكنولوجيا منها تعمل مائة الفي  30متعددة، 

منها في مائة الفي  20المعلومات واالتصاالت و
ات الخضراء، أما ما بقي من التمويل، أي يالتكنولوج

جازففقد تم تخصيصه كرأسمال ، مليون دوالر 3.5  ُ     م 
 ة.يبتكارللشركات الناشئة اال

 Maroc Numeric) ةية المغربيإن المجموعة الرقم

Cluster) ة حوكمة مختلطة خاصة وعامة يهي هيكل
بما فيها الدولة، والشركات جهات فاعلة متعددة  تضم

، المتوسطةالكبيرة، والمؤسسات الصغيرة و
ومنظمات العون  ،ثوومؤسسات التعليم والبح

فهو إبراز المشاريع  النهائيوالتمويل. أما هدفها 
ة التي تمتلك قيمة مضافة في مجاالت يبتكاراال

التالية: األربعة ومات واالتصاالت تكنولوجيا المعل
ة يواألمن، والخدمات المصرف النقالة؛الخدمات 
ووسائل اإلعالم ؛ ةية، والحقوق الرقمياإللكترون
 .201اتيوالبرمج ؛المتعددة

وتسويقها  الملكية الفكريةال يزال تثمين أصول و
ب ،     ً عثرا  مت ّ   وهذا ما يصع  ن وصول            ّ   نتاج بحث معي  إلى            

 ة.يالمرحلة الصناع

 اإلدارة (ب)

 طوال فترة  الصناعية في المغربالملكية خضعت 
يعود تاريخ  .ين َ ي  ين تشريع         � تريبس لنص   اتفاقما قبل 

بق في 1916النص األول إلى عام  المنطقة    ُ     وط 
؛ 1941ة السابقة، ولكن تم تعديله في عام يالفرنس

، وتم تطبيقه 1938إلى عام النص الثاني ويعود تاريخ 
ة السابقة. أما اليوم، فتخضع يلدولعلى منطقة طنجة ا

 يعلى المستوى الوطن الصناعيةالملكية حماية 
الملكية بشأن حماية  97-17ألحكام القانون رقم 

لة والمستكملة بالقانون رقم  الصناعية، ّ                            بصيغته المعد             
في عام  13-23والقانون رقم  2006في عام  31-05

منذ دخوله  97-17القانون رقم حل وقد  .2014202
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ز التنفيذ  ّ           حي   ، محل2004 مارس/آذار 18بتاريخ  
ي      َ ي عام   َ ن  انوما قيالقوانين السابقة في المغرب، ال س

 .1938و 1916

 الملكية الفكريةلحماية  يوتم تعزيز إطار العمل القانون
الملكية ة بشأن يمعاهدة دول 16ة في يعبر العضو

ندرج بعض يو .203ي باريس وبرن َ ت  ياتفاق، كالفكرية
ة يضمن المعايير اإلضاف 97-17أحكام القانون رقم 

المعايير هذه األحكام وتتخطى  بالس-تريبس تفاقال
من خالل ة، إما يالتي تفرضها منظمة التجارة العالم

، وتقويتها الملكية الفكريةتوسيع نطاق حماية حقوق 
التي تهدف إلى الحالية تقويض مرونتها  من خاللأو 

ع أو تجن  تخطي نطاق ال وس  ُ   ّ        � حماية الم         �    ولكن ا درجته.  ِ ب          
مجاالت الحماية التي للحد من األخرى بعض األحكام 

 .بالس-تريبس فاقتة اليالمعايير اإلضافتمنحها 

 أما حقوق الطبع والنشر، فقد نظمها القانون 
والحقوق  المؤلفحقوق يتعلق بالذي  00-2رقم 

لة في عام  المجاورة ّ           بصيغته المعد  . ويقدم 2006           
حماية لحقوق  لحقوق المؤلف يالمكتب المغرب

ُ     ات التي ت دفع العائدتحصيل ويقوم ب ة/المؤلف         
ة العليا يالتماشي مع المعايير الدولويعود . اتا/للمؤلفين

ين يلمستثمرين المحلعلى امنفعة بالة ية الفكريللملك
 واألجانب في المغرب.

  ةية والتجارية الصناعيللملك يغربالمكتب المأما 
ة تحت ية ماليمؤسسة عامة تتمتع باستقاللفهو 

إشراف وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 
ة يالمنظمة مسؤولهذه . وتتولى يواالقتصاد الرقم

وتحتفظ بالسجالت  صناعيةالملكية الحماية حقوق 
     ّ         وبسجل  التجارة  للملكية الصناعية، ةية الوطنيالمغرب
ة ي. وتتمثل السجالت الوطن)16 الشكل( يالمركز

ة، يعالمات المصنع التجارفي  الصناعيةة يللملك
والتجارة التي يقوم بها أو الخدمات التي يقدمها، 

والتصاميم والنماذج  ،إلضافة إلى براءات االختراعبا
. المنشأوملصقات  ،ةيالجغراف مؤشراتوال ،ةيالصناع
 تجارية أعمالقائمة ب ي   ّ               سجل  التجارة المركزويوفر 

 .ة في البلدية تشغلها األنشطة التجاريقانونوة يطبيع
ة ية الصناعيللملك يويواكب المكتب المغرب

حقوق  ما يحميالمؤسسات فية إنشاء يوالتجار
هذه الحقوق بين بالوعي ، ويزيد الملكية الفكرية

ة ية الصناعي، ويعزز استخدام الملكالناس عامة
مت يوالتجار م  ّ    ة، كما يقدم خدمات ص  حسب ب                   ُ

 ة.يوالمستقبل الفوريةاحتياجات الزبون 

تنبع المعلومات التي يستخدمها المكتب المغربي 
ة من أجل زيادة الوعي، من للملكية الصناعية والتجاري

السجالت الوطنية حول الملكية الصناعية والتجارية، 
والنسخ الرسمية، والجريدة الرسمية ومطبوعات أخرى، 
ونسخ من القوانين، باإلضافة إلى معلومات تقنية تنتج 
عن المعلومات التي تتعلق ببراءات االختراع والتجارة 

نها الميزانيات كإنشاء المؤسسات، وبيانات مالية تتضم
العمومية. ويهدف المكتب إلى خلق مسار تنافسي 

للمؤسسات يدعم االبتكار واإلبداع. وقد ساعد إنشاء 
األكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية في 

تعزيز وتنمية المعرفة والمهارات والخبرات في مجال 
 الملكية الفكرية والتجارية.

تأسيسه إلى تطبيق نظام لتسجيل وسعى المكتب مند 
                                     ً         البراءات والعالمات التجارية أكثر تنظيما  من أجل 
الحد من الخسارات المالية التي تنتج عن التزوير 

التجاري، وتحسين االستفادة بشكل عام من التسجيل 
في نطاق الشركات المغربية والمبتكرين المغربيين 

 ح.لضمان الحماية التجارية الخاصة بهذه المصال
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 ة�ة والتجا�ية الصناعيللملك يللمكتب المغرب يالتنظيمالهيكل  .16 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على الموقع  توفرة. مية والتجارية الصناعيللملك يالمكتب المغرب المصدر:
http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/field/organigramme_en.jpg. 

 

ومع أن نموذج المكتب المغربي للملكية الصناعية 
                  ً                            والتجارية ليس شائعا  في المنطقة العربية، تتمثل 

دات األعمال أمرا   ه في أنه يجعل تسجيل محد  ت  ُ                        �              ً  مزي  �   
   ً                   ّ                  سلسا . فهو يجمع بين سجل  الملكية الصناعية 

      ّ                                    والسجل  التجاري المركزي في مصلحة واحدة على 
التجاري المركزي                              ّ المستوى الوطني. ويستلم السجل  

اإلعالنات المسجلة ووثائق الشركات وسنداتها 
المودعة لدى السجالت اإلقليمية المختلفة، كما يحقق 
المركزية للمعلومات حول الشركات المسجلة من أجل 

ي األسماء التجارية  َ                   النشر العام. وبما أن مصلحت                           

                          ً                   والعالمات التجارية تعمالن معا  بشكل وثيق، تجتمع 
دات األعمال كاالسم التجاري والعالمة التجارية     �   محد 

                                    ّ       ألسماء األعمال التجارية والشعار في سجل  واحد. 
 ً                 ما  قانونية متعددة  ُ ظ                              ُ وهذا حل حقيقي لمشكلة تواجه ن  

حيث يتعارض اسم العمل التجاري مع العالمة 
 التجارية حين تملكهما مصلحتان مختلفتان.

ّ         أعد  المكتب قد و ة والتجارية المغربي للملكية الصناعي  
ة ية والتجارية الصناعية بشأن الملكيستراتيجالا

تسعى ة للتنمية يي خطة استراتيجه، و2016-2020

 المد�ر/ة العام/ة

ف/ة بمهمة مصلحة التنسيق القانوني      ّ          المكل 

مصلحة االتصاالت 
 الخارجية

الحسابات، مصلحة تدقيق 
 الجودة، ومراقبة التد�ير

قطب الشارات 
 المميزة

قطب التنمية 
 والعالقات مع الزبائن

قطب براءة االختراع 
 واالبتكار

مصلحة الموارد 
 البش��ة والمالية

قسم براءات االختراع 
 والرسوم والنماذج الصناعية

قسم نظام 
 المعلومات

قسم الشارات 
 المميزة

مصلحة الموارد 
 البش��ة

مصلحة المالية 
 والمحاسبة

مصلحة اللوجستيكية 
 والمناولة

قسم االبتكار 
 التكنولوجي

مصلحة تثمين وتروي� 
 االبتكار

مشروع اعتماد نظام 
 لتقييم براءات االختراع

قسم التسو�ق 
 والزبائن

 مصلحة االستقبال

مصلحة التسو�ق 
 الدوليةوالعالقات 

ضات والشارات  ّ              قسم التعر          
 المميزة الجديدة

ضات ّ    مصلحة التعر             

مشروع تطو�ر الشارات 
 المميزة الجديدة

مصلحة براءات 
 االختراع

الدراسات  مصلحة
 والتنمية

مصلحة العالمات 
 التجا��ة

مصلحة الرسوم والنماذج 
 الصناعية والنماذج النفعية

مصلحة إدارة 
 ال�يانات

مصلحة األسماء 
 التجا��ة

http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/field/organigramme_en.jpg


68 

ات يول مواكبة تطبيق استراتيجين:األهدفإلى تحقيق 
ة، يكمخطط تسريع التنمية الصناع( يالقطاع الوطن
، وصندوق المغرب بتكارة لالية المغربيواالستراتيج

تعزيز  من خالل، )غرب األخضر، ومخطط الميالرقم
 ؛بتكارة واالياألدوات المناسبة لتحسين التنافس

ناسب الشركات      ُ مة لت     � مصم    ٍ ل  حلوتقديم  ثانيالو
ها توفرمختلفة ة من خالل أدوات وحقوق يالمغرب
 2016ي                         َ ة. وفي الفترة ما بين عام  ية الصناعيالملك

، ازداد عدد طلبات البراءات المقدمة بشكل 2018و
 .)17 الشكل( ةينتيجة هذه االستراتيج يجذر

ر  .17 الشكل  طلبات البراءات   ّ  تطو 

 
 .http://www.ompic.ma/fr/content/publications-ompicعلى الموقع  توفرم .ةية والتجارية الصناعيللملك يالمكتب المغرب المصدر:

 المغربفي  وصالحيتها الملكية الفك��ةملخص حول  .8 الجدول

  الملكية الفك��ةنوع 
 الصالحية ة)ية الصناعيبشأن حماية الملك 97-17(القانون رقم 

 سنة 20 براءات االختراع

سنوات تبدأ من تا��خ التسجيل، يمكن تجديدها إلى أجل غير  10 ة�العالمات التجا�
 محدود بفترات متما�لة

تجديدها إلى أجل غير سنوات تبدأ من تا��خ التسجيل، يمكن  5 ميماالتص
ين ين          َ ين متتاليت             َ محدود لفترت    سنوات 5من      َ   جديدت 

ين           َ ين متتاليت                                                 َ سنوات تبدأ من تا��خ التسجيل، يمكن تجديدها لفترت   5 ةيالنماذج الصناع
ين   سنوات 5من     َ    جديدت 

 ة/فلالمؤحقوق 
والحقوق  المؤلفحقوق المتعلق ب 2000-2القانون رقم 

 المجاورة
 ها/سنة بعد وفا�ه 70 فترةول ة/المؤلفطوال حياة 

 .اإلسكوا تجميع المصدر:
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يتخطى مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية في 
          ً                                          المغرب نوعا  ما متطلبات منظمة التجارة العالمية. فعلى 

ة طوال /سبيل المثال، تمتد مدة حماية حقوق المؤلف
سنة بعد الوفاة. كذلك، يضع قانون حقوق المؤلف  70

      ً                                        أحكاما  قوية لمكافحة التحايل، لمنع التوزيع غير 
ص على اإلنترنت ل      ّ             المرخ  ّ   . باإلضافة إلى ذلك، يتحم                        

مو خدمة اإلنترنت مسؤولية انتهاك حقوق  ّ                                     مقد    
ة. وفي حالة براءات االختراع، يتيح قانون /المؤلف

الملكية الصناعية إمكانية تعديل مدة البراءات. ويعمل 
هذا الحكم على تعويض السرقات من خالل منح براءات 

نات                            ً               أصلية. وينص هذا القانون أيضا  على أن كل بيا
م إلى السلطة                                   �             االختبارات وأسرار التجارة التي تقد 

                             ً                    لتحصيل الموافقة باعتبارها جزءا  من منتج صيدالني أو 
كيميائي زراعي، خاضعة للحماية من االستخدام 

            ً سنوات تباعا . 10و 5التجاري غير المشروع لمدة 

 اإلنفاذ (ج)

عتب   ُ    َ بالنسبة إلى اإلنفاذ، ي   ر التزوير في المغرب مخالفة                    
 بتوسيع 2014لعام  يالقانون المال لذلك، قام .ةيجمرك
 ما في يإدارة الجمارك في محاربة التزوير، ال سنفوذ 

رة. يما يخص استيراد سلع تحمل عالمة تجار ّ     ة مزو      
، لم تعد التدابير 13-23ومنذ تطبيق التعديل رقم 

 ، وحدهاة ية محصورة بالعالمات التجاريالحدود
ة والتغليف. يالجغراف مؤشراتالبل توسعت لتشمل 

شتب       َ المنت  تصادر ة أن يويحق للجمارك المغرب ُ    َ جات الم  ه       
ويمكن ألصحاب الحقوق  .ة/المؤلفبانتهاكها حقوق 

، لكن هؤالء مسؤولين في الجماركالل              � أن يطلبوا تدخ  
ل بحكم          � بحق التدخ  بدورهم يتمتعون  المسؤولين
الجمارك يعمل بما  ة/ولكان مسؤوفي حال وظيفتهم. 

اته بحكم وظيفته، يجب أن يقدم ييتماشى مع مسؤول
شكوى ضد  الملكية الفكريةلحقوق  يالصاحب الشرع

 .204     ً مؤقتا                          ً المنتهك أو أن يطلب حظرا  

ة، فهي مفتوحة أمام أصحاب يأما الدعوى المدن
 .ين من حق االستغالليلمستفيدين الحصراالحقوق أو 

من لحظة العلم     ً وما  ي 30خالل  تقديمهاويجب 
خياران للتعويض: إما  توفربحدوث االنتهاك. وي

            ً دة، وغالبا                                    � المطالبة بالتعويض عن األضرار المتكب  
 اتالشركمعرفة ما يتم إهمال هذا الخيار بسبب عدم 

خبراء دها تكاليف           � أو ألنه يكب   ،ة بإجراءاتهيالقانون
 5000يتراوح بين  مقطوعمبلغ إعطاء أو  ؛ةيإضاف

ده المحكمة.      ُ دوالر ت   50000و ّ            حد    

ة التي تقضي بأن يائزضاف إلى ذلك اإلجراءات الجتو
عاق   ة، أو يتزوير بالسجن وبدفع غرامة مال يب أُ    َ ي 

م قوانين              َ بإحدى العقوبت   ّ          ين فقط. وتجر  الملكية            
 ية قرصنة المستخدم النهائيالمغرب الفكرية
ن رادعا  ات، يللبرمج ّ        ً فتؤم  لقرصنة والتزوير. ل  ً ا  يقو    

القضايا ويمكن اتخاذ إجراءات بحكم الوظيفة في 
ة. ويتعرض ي، فيصبح اإلنفاذ أكثر فعالالجزائية

منتهكو البراءات للحبس لمدة تتراوح بين شهرين 
 5000ة تتراوح بين يوستة أشهر، أو لغرامة مال

دوالر. وفي حال تكررت الجريمة، قد  50000و
تي   تتضاعف الغرامات ّ   َ مر  ، وقد تصل مدة السجن إلى ن 

عتبر متواطئا  ين.    َ سنت   ُ             ً وي  قام شخص أي في الجريمة   
عروض وتقديم ة التخزين، يإمكانعن قصد بتوفير 

ات بيع أو استيراد أو تصدير لبضاعة يأو بعمل ،للبيع
رة،  ّ     مزو  للعقوبات نفسها المذكورة أعاله. فيتعرض   

تشتد ، 97-17 من القانون رقم 215للمادة       ً وطبقا  
 .لدى صاحب البراءة                 ً كان المجرم موظفا  إذا لعقوبات ا

 10000تتراوح بين إذ الغرامة في هذه الحالة  زيدفت
الشخص يواجه قد    ً         بدال  من ذلك، و .دوالر 50000و
عقوبة سجن تصل مدتها إلى سنتين.  )أو األشخاص(

ات  بصالحيةوتتمتع المحكمة  ّ    طلب مصادرة المعد                 
 األمر بإتالفمة عند ارتكاب الجريمة، و       َ المستخد  

رة. ّ    السلع المزو             

ويشجع القطاع الخاص دعم المحاكم المتخصصة 
ومن التحديات األخرى التي لضمان عدالة المحاكمات. 

مدة اإلجراءات  يواجهها إنفاذ قوانين الملكية الفكرية،
ة على يرامة مالة فرض غية وتكاليفها، وأرجحيالقانون
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، يمكن اتخاذ إجراءات بالتاليالمجرم بدل حبسه. 
 ة.يأكثر فعال                       ً تجعل من العقوبات رادعا  

 ةيبراءات االختراع األوروب التصديق على (1)

عت الحكومة المغرب ّ                  وق  لبراءات لة ية والمنظمة األوروبي 
، 2010 عامالبراءات في  بشأن التصديق على  ً ا  اتفاق

  .2015205مارس /آذار 1ز التنفيذ في  ّ ي  لكنه دخل ح
ة يتصبح البراءات األوروبوبموجب مثل هذا االتفاق، 

. )18 الشكل(ة يسارية المفعول في البلدان غير األوروب
المغرب أول بلد غير عضو في المنظمة  أصبحقد و

ة للبراءات يالقانوناآلثار لبراءات يصدق على لة ياألوروب

يحق صار ، فاقتة على أراضيه. وبفضل االياألوروب
     ً أيضا   الحصول األوروبيين لمقدمي طلبات البراءات

ى حماية لبراءاتهم في المغرب بشكل بسيط وفعال عل
من حيث التكلفة. وتخضع هذه البراءات للقانون 

وتتمتع بالحقوق نفسها التي تتمتع بها طلبات  يالوطن
ة والبراءات الممنوحة، وبالحماية نفسها يالبراءات الوطن

 ييمنحها المكتب األوروبتحظى بها البراءات التي التي 
ة يتفاقلدول المتعاقدة بموجب اال، لصالح اللبراءات

 .206لبراءاتلة ياألوروب

هو  فقط      ً واحدا   آخر  ً ا  يعرب     ً بلدا  والجدير بالذكر أن 
ع تونس  ّ   قد وق  .)7 اإلطار(للتصديق        ً مشابها    ً ا  اتفاق    

 قة   ِّ مصد  الدول ال .18 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html على الموقع توفرم .المكتب األوروبي للبراءات صدر:الم

خ��طة توضح التغطية الجغرافية 
                       ً  االختراع األورو�ية اعتبارا   لبراءات

 2019آذار/مارس  1من 

 (38)الدول األعضاء 
 رومانيا آيسلندا ألبانيا

 سان ما��نو آيرلندا النمسا
 صر�يا إيطاليا بلجيكا
 سلوفاكيا التفيا بلغا��ا

 سلوفانيا لختنشتا�ن كروا�يا
 إسبانيا ليتوانيا قبرص

 السويد لكسمبرغ تشيكيا
 سويسرا مالطة الدنمارك

 تركيا موناكو إستونيا
 المملكة المتحدة هولندا فنلندا
مقدونيا  فرنسا

  الشمالية
 

  النروي� ألمانيا
  بولندا اليونان
  البرتغال هنغا��ا

 )2الدول الممددة ( 
 البوسنة والهرسك
 الجبل األسود

 )4الدول المصدقة (
 كمبوديا
 جمهو��ة مولدوفا
 المغرب
 تونس

https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html
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 تونس  .7 اإلطار

ع رئيس المكتب األوروبي للبراءات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي، اتفاق تصديق 2014يوليو /تموز 3في  ّ                                                                                    ، وق     
 الصادر في  13-2016البراءات األوروبية. وقد حاز االتفاق على الموافقة وتم التصديق عليه بموجب القانون التونسي رقم 

، ثم تم نشره 2016مارس /آذار 15هورية تونس في الذي أصدره رئيس جم 23-2016، والمرسوم رقم 2016ماس /آذار 3
وقد هيأ اعتماد هذه النصوص التشريعية األساس  .2017مايو /أيار 2الصادر في  67-2017بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. ومنذ ذلك 2017ديسمبر /كانون األول 1القانوني الضروري لتشغيل نظام التصديق. ودخل اتفاق التصديق حيز التنفيذ في 
م                                                                                            ً التاريخ، صار من الممكن التصديق في تونس على طلبات البراءات األوروبية وعلى البراءات، وذلك بناء   ة /              � على طلب من مقد 

نحت للدول األ ُ             الطلب. ويعني ذلك أن البراءات التي تم التصديق عليها في تونس تتمتع فعليا  بالحماية نفسها التي م   عضاء                                                                      ً                      
                                                                                              ُ       في المكتب األوروبي للبراءات. ويخضع التصديق في تونس بشكل أساسي ألحكام المرفق باتفاق التصديق، كما ن شر مع  38 الـ

الجريدة الرسمية للجمهورية (من الرائد الرسمي  39في العدد رقم  2017مايو /أيار 2في  67-2017المرسوم الرئاسي رقم 
 .2017ايو م/أيار 16الذي صدر في  )التونسية

 .European Patent Office, 2017المكتب األوروبي للبراءات:  :المصدر

 

 معاهدة بودابست بشأن الكائنات الدقيقة (2)

المجموعات هيئة ، حازت 2018فبراير /شباط 20في 
على مركز  الدقيقةالحية ة المنسقة للكائنات يالمغرب

بموجب معاهدة بودابست  "ياإليداع الدولسلطة "
بإيداع الكائنات الدقيقة  يبشأن االعتراف الدول

 سلطةقع تألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات. و
قبل جميع فئات السالالت تفي الرباط، واإليداع 
ة بما فيها البكتيريا من فصيلة أكتينومايسيت يالبكتير
ولى في السلطة األ يهو .207ات والخمائريوالفطر

 ا لإليداع الدولي.فريقيأ

ة منح يعلى عمل 1977وتركز معاهدة بودابست لعام 
البراءات في ما يخص الكائنات الدقيقة. وتنص على 

الكائنات الدقيقة تعترف بأن الدول المتعاقدة يجب أن 
جزء من إجراءات منح البراءة، كالتي يتم إيداعها 

، لم يعد لكلذ .اإليداعبصرف النظر عن موقع سلطة 
م الكائنات الدقيقة للسلطة  يمن الضرور ّ                           أن ت قد    ُ    

ُ                  ة في كل بلد ت لتمس فيه الحماية.يالوطن              

ة ية المنسقة للكائنات الحيالمجموعات المغربهيئة إن 
حفظ  ايتم فيه ةيمركزمؤسسة إيداع الدقيقة هي 

ة الدقيقة في المغرب. وتم إنشاؤها يالمواد البيولوج
وعلم  يرجهفي مختبر علم األحياء الم 1988 عامفي 

 يللبحث العلم يالتابع للمركز الوطن ياألحياء الجزيئ
من مائة الفي  90في الرباط. وتقدم الحكومة  يوالتقن

 .الهيئةتمويالت هذه 

المجموعات بمساعدة شبكة من  يئة     �      وقد ا نشئت ه
المؤسسات التي اختارت إيداع كائناتها الدقيقة 

. وتشتمل الهيئة ت المتعلقة بها معوجميع المعلوما
المؤسسات على الجامعات، ومراكز البحث هذه 

في  متعددة ومراكز الخدمات المرتبطة بوزارات
هيئة المغرب. وقد تشكلت هذه الشبكة حول 

التي  بتكارومراكز اال ،المجموعات، ومنصات التحليل
ست  البحث والتطويرشبكة لنتيجة كانبثقت        � ّ   التي ا س 

ة ية والجرثوميمن أجل استخدام الموارد الوراث      ً حديثا  
 .(ReVarGEM) ةيالمغرب

ة المنسقة للكائنات يالمجموعات المغربهيئة وتهدف 
وتبادل إلى تشارك  ية الدقيقة بشكل رئيسيالح

والمعلومات المتعلقة بالكائنات  البيولوجيةالموارد 
الخبرات في الدقيقة المحفوظة، وتجميع التجارب و

ة ية وعلوم األحياء األساسيمجال التكنولوجيا الحيو
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ن الرابط بين الجامعات ومرهي ة. ويوالتطبيق ّ                          تؤم  كز ا  
ة من أجل تعزيز ية المغربيحيائألالبحث والصناعات ا

في  يالجرثوم يالبحث في مجال التنوع البيولوج
 واستخدامه الرشيد. ة هذا التنوعالمغرب وحماي

مان الفك��ةالملكية حقوق        ُ   في ع 

ماناالقتصاد اليتبع  ل      ً مسارا   يُ    ع  ّ  تحو  من خالل       ً ثابتا    ً ا  ي  
بدأ هذا المسار مع الخطة وقد ة مختلفة. يخطط تنمو

مانرؤية " ، ثم1980-1976ة األولى يالخمس  2020"ُ    ع 
ً                           بناء  على تعليمات جاللة السلطان  1995 عامفي     

خطة طموحة هذه وكانت  .208قابوس بن سعيد
مة لقيادة السلطنة نحو اقتصاد أكثر استدامة    � مصم  

ع ّ  وتنو  استخدام عائدات النفط لتعزيز من خالل   ً ا     
الصحة والتعليم والخدمات  تاالستثمارات في مجاال

بشكل أفضل  ات/ة، ولتدريب المواطنينياالجتماع
الخطة أهداف  حددتستويات المعيشة. وورفع م

ها االستقرار ومنة، ية واالجتماعيالبالد االقتصاد
من خالل إعادة تشكيل دور  يوالمال ياالقتصاد

عت نطاق مشاركة                            ّ               الحكومة في االقتصاد، كما وس 
ة ي            ّ                                القطاع الخاص  وعملت على تنويع القاعدة االقتصاد

 .209يومصادر الدخل الوطن

، تم إطالق خطة جديدة 2019يناير /وفي كانون الثاني
مان رؤية"هي  وقد  .بتوجيهات من السلطان "2040 ُ    ع 

املة على أساس توافق تمت صياغة هذه الخطة الش
اآلراء على نطاق المجتمع، ومن خالل مشاركة 

مان            ُ          ة مختلفة. وت عتبر رؤيةيمجموعات اجتماع  2040 ُ    ع 
ألنها تضم الوقائع  يللتخطيط المستقبل  ً ا  يمرجع     ً دليال  

ة في البالد، وقد تم توجيهها ية واالقتصادياالجتماع
ماننحو مستقبل  مان رؤية شكلوت .210ُ    ع   2040 ُ    ع 

 ة، ية لتطوير برامج التنفيذ الوطنيالوثيقة التوجيه
 .2025-2021ة المقبلة يبما فيها الخطة الخمس

مانوتتمتع      ً جدا   ةيابتكارة إنشاء شبكة يبإمكان ُ    ع 
ة لتصبح يهداف الوطناألللشركات الناشئة تتناسق مع 

للشركات الناشئة. وعلى الرغم من إنشاء   ً ا  يإقليم      ً مركزا  
عدة حاضنات وصناديق في األعوام القليلة الماضية، 

مان ال تزال ز اال ُ    ع  سق يعز  ّ     تفتقر إلى إطار واحد مت        ّ  بتكار                     
مع البحوث وبرامج السياسات التابعة ويتماشى 

 ة.يومؤسساتها األكاديم ،لوزاراتها، وهيئاتها العامة

 بتكارلال ةية الوطنياالسترا�يج (أ)

مانتتمتع  حد وتمثل أباقتصاد مرتفع الدخل  ُ    ع 
 تشغل أحد المراكز هي و .                    ً االقتصادات األسرع نموا  

  .211السالم في العالم قيادةاألولى في  50 الـ
 ، فحسبوال يعتمد اقتصادها على موارد النفط والغاز 

ة متنوعة كالصيد يعلى أنشطة اقتصاد     ً أيضا   قومبل ي
مانأصبحت ووالصناعات الخفيفة والزراعة.  ، بفضل ُ    ع 

استقرار حكومتها، وانخفاض معدالت الضرائب فيها 
، واعترافها بدور التكنولوجيا في التنمية      ً نسبيا  

ة جاذبة لرواد األعمال يوجهة استثمار االقتصادية،
يبحثون عن  نين واألجانب الذييوالمستثمرين المحل

البحث مجلس استشرف وقد  .212ةيالضريبالمالذات 
مانالعلمي في  ّ          ذلك، فأعد  استراتيج ُ    ع  ة ية وطني        

 يتهدف إلى إعداد نظام وطن 2017 عامفي  بتكارلال
وسياسة واضحة من أجل  موحدةبرؤية  بتكارلال

ة مسبقا  يتحقيق أهداف محددة وأولو ّ        ً ات معد   شكلوت .     
 ات/للمبتكرينة المذكورة خارطة طريق ياالستراتيج
السلع  ين يرغب في تخط      َ ولكل م   ات/المحتملين

 ية للوصول إلى اقتصاد إبداعيوالخدمات التقليد
ل االستراتيج ّ            قائم على المعرفة. وتشغ  ة يالوطن ةي                     

وضمان  بتكارعدة مبادرات لتعزيز قنوات اال بتكارلال
وتتضمن المبادرات التي سيتم نشرها  .االستدامة

ة، وإنشاء حاضنات يات وطنسياسات وتشريعصياغة 
ونقل التكنولوجيا، والتطوير، ة ومراكز للبحث يابتكار

واإلبداع  بتكارة، وتعزيز االيوتحسين االتصاالت الدول
ين، ومضاعفة عدد األعمال يبين رواد األعمال المحل

ة في الجامعات يبتكارة والحاضنات االيالتجار
تشجع ة يمناهج دراستطوير ، باإلضافة إلى والمعاهد

 القراءة.وات يالعلوم والرياضمهارات على اإللمام ب
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مان وتأتي االستراتيجية نتيجة تحليل رؤية  2040 ُ    ع 
وتحليالت الخبراء الذين ساعدوا في  )19 الشكل(

. فقد قام بتكارة لالية الوطنيتنظيم االستراتيج
للتجارة المتحدة الخبراء، بالتعاون مع مؤتمر األمم 

الواردة في سياسات  تحدياتوالتنمية، بتحليل ال
، ووافقوا من خالل بتكارلال ةية الوطنياالستراتيج

، ية هي: التنويع االقتصاديذلك على أربع ركائز أساس
 يالمعرفة، والتكامل المؤسسنقل و الملكية الفكريةو

 .ي، ورأس المال البشريواالجتماع

 حولالمعرفة ونقل  الملكية الفكرية وتتمحور ركيزة
مان إلى مجتمع قائم على المعرفة، إلى جانب  ُ                                          تحويل ع        

يفيد  الملكية الفكريةتطبيق نظام حماية فعال لحقوق 
ين             َ ة على الصعيد  يابتكارإنتاج أفكار وسلع وخدمات 

. وقد أتاحت هذه الركيزة تطوير والدولي يالوطن

مانة في ية الفكرية للملكية وطنياستراتيج ، بالتعاون ُ    ع 
. وتشتمل الويبووبمساعدة  المعنية الجهاتمع جميع 

ة المقترحة على سبع مبادرات حول ياالستراتيج
الملكية بما فيها بناء القدارت في مجال  ،مواضيع محددة

ة ، وتمويل أنشطللملكية الفكرية ةيالتحت ةبنيال، والفكرية
 .الملكية الفكريةوثقافة  حقوق الملكية الفكرية،

مان اليوم أكثر  وتقدم قوانين الملكية الفكرية ُ                في ع     
ات /مما يكفي من الحقوق القانونية للمؤلفين

ات، وذلك بحسب بعض المعلقين. ولكن، /والمبتكرين
ما يحتاج القانون إلى توفيره هو الحريات المعقولة 

ات لكي يتمكن المجتمع من االستفادة /للمستخدمين
        �                                  �    من المصن فات المحمية لخلق عدد أكبر من المصن فات 

                           ً           عكس هوية البلد وثقافته، بدال  من استهالك التي ت
 .213شيء في المقابل أيالثقافة وعدم إنتاج 

مانرؤية مات  ِ س   .19 الشكل  2040  ُ   ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مان العلميمجلس البحث  صدر:الم ُ    في ع   على الموقع توفر. م11-6ص يوليو، /ة، تموزي. آراء علمبتكارة لالية الوطني. االستراتيج(2017)    
https://www.trc.gov.om/trcweb/sites/default/files/2017-08/scientific%20insights.pdf. 

 

اإل�تاج والسلع 
 والخدمات

إدارة المعارف، والنشر، 
 ووسائط اإلعالم

 جاه��ة المعلومات

 االستشا��ةالخدمات 

 البحث والتطو�ر نقل التكنولوجيا

 التسو�ق المحلي والعالمي

 القياس والمتابعة

 السياسات المتكاملة

 التعليم المستمر والتأهيل

 رؤية مشتركة

https://www.trc.gov.om/trcweb/sites/default/files/2017-08/scientific%20insights.pd
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 اإلدارة (ب)

مانفي  يبشكل رئيس الملكية الفكريةتنبثق  من  ُ    ع 
بموجب المروسم  الصادر الصناعيةالملكية قانون 

الذي ألغى مفعول  2008لعام  67رقم  يالسلطان
. وينظم هذا 2000لعام  38رقم  يالمرسوم السلطان

براءات االختراع، والعالمات حماية واستخدام القانون 
ة، ونماذج المنفعة، ية، واألسرار التجاريالتجار

ة، يالجغراف مؤشراتوالة، يوالرسومات الصناع
طبوغرافيا الدوائر المتكاملة، وحمايتها من المنافسة و

  يغير المشروعة في السلطنة. ويحدد القرار الوزار
ة لهذا القانون. ياألنظمة التنفيذ 2008لعام  105رقم 

ن   المؤلفأما قانون حقوق  ّ  والحقوق المجاورة، فقد س  ُ                       
الذي  2008لعام  65رقم  يبموجب المرسوم السلطان

 .2000لعام  37رقم  يألغى مفعول المرسوم السلطان
األدب  تة في مجاالياإلبداع ات   � مصن فوهو يحمي ال

مانوتتمتع والفنون والعلوم.  في عدد من بعضوية  ُ    ع 
بما فيها  ،ةيات والبروتوكوالت الدوليتفاقالمعاهدات واال

ة، ي، ومنظمة التجارة العالميمجلس التعاون الخليج
ة باريس، وبروتوكول ياتفاقة برن، وياتفاقوالويبو، و

 ومعاهدة التعاون بشأن البراءات. ،مدريد

مان أصبحت، والجدير بالذكر أن ، 2017في عام  ُ           ع 
ة يقانون العالمات التجارالتي طبقت الدولة الرابعة 
صدر المرسوم  . وقديالتعاون الخليجلدول مجلس 

ليكون  2017يوليو /تموز 25في  33رقم  يالسلطان
لجنة التعاون التجاري بين دول  كانتو .    ً فورا        ً نافذا  

القانون في هذا  قد أقرت يمجلس التعاون الخليج
ي                      َ ق على التعديالت في عام  يصدت، وتم ال1987 عام

ة إال ياألنظمة التنفيذ تصدر. ولم 2013و 2006
ما جعل  ذا، وه2015ديسمبر /بحلول كانون األول
. منذ ذلك الحين، استبدلت كل من                    ً إنفاذ القانون ممكنا  

مان البحرين  ُ     وع  ة ية السعوديربعوالكويت والمملكة ال 
ة بقانون ية الخاصة بالعالمات التجاريقوانينها الوطن

 .ييجالخل ة لدول مجلس التعاونيالعالمات التجار

عتبر سجل   ُ         ّ وي  في وزارة التجارة  الصناعيةالملكية  
المسؤول عن تسجيل  يالمكتب الوطن ،والصناعة

، كالبراءات، ونماذج المنفعة، الملكية الفكريةصكوك 
الدوائر  )طبوغرافيا(تصاميم وة، يوالتصاميم الصناع

 مؤشراتوال ،ةيالمتكاملة، والعالمات التجار
 ة.يالجغراف

ر رطرف متضأي كثيرة يستطيع ة يتدابير إنفاذ توفروت
الملكية اللجوء إليها في حال تم انتهاك حق من حقوق 

تدابير السلطة القضائية . ويمكن أن تصدر الفكرية
انتهاك أي ب                                  � مؤقتة لوقف االنتهاك القائم أو لتجن  

منح تعويضات عن الضرر من      ً أيضا  محتمل. وقد يتم 
عتدي في الحاالت التي دون االستماع إلى الطرف الم

حكمت المحكمة . وإذا أكبر                       ً يسبب فيها التأخير ضررا  قد 
عي قد عانى من أضرار سب   ّ                       � بأن المد  بها انتهاك حقوق        

وقد يكون  .، يتم البت بالتعويضالفكرية تهملكي
 يساوي في قيمته حجم الضرر،   ً ا  يمال              ً التعويض مبلغا  

ح اربأما حجم الضرر فيتم تحديده باالستناد إلى األ
التي حققها المعتدي نتيجة االنتهاك. ويمتلك أصحاب 

عند خيارات يمكن ممارستها  الملكية الفكريةحقوق 
أن توقف السلطات ب المطالبة مفيمكنه .حدود البالد

في حال  ،تسليمالتخليص والإجراءات الجمركية 
 .الملكية الفكريةحقوق على انتهاك   ّ   أدل ة  وامتلكا

بل              ِ وإدارتها من ق   الملكية الفك��ةإنشاء  (ج)
 الجامعات والشركات الناشئة

 مجلس البحث العلمي (1)

ويقوم ، 2005 عامفي  مجلس البحث العلمي �    ا نشئ 
من الوصول إلى  ات/عمله على تمكين المبتكرين

عالية الالتكنولوجيا والمعلومات والخدمات األخرى 
على      ً أيضا  . وهو يساعدهم  ً ا  يمحل وفرةالجودة والمت

على تطبيق ة ويبتكاراتهم االياالستفادة من إمكان
 وحمايتها وإدارتها  الملكية الفكريةحقوق 
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 بيئة تنظيميةتهيئة  فيمهمته وتتمثل . )20 الشكل(
ة وأوجه التنمية يستجيب لالحتياجات المحلت بتكارلال

وزيادة ريادة  ،يتعزيز التناغم االجتماعو الدولية،
األعمال التي تساعد الصناعة على النمو من خالل 

طموحات على رؤية المجلس وتشتمل . ز   � تمي  بداع والإلا
مانتثبيت  منهامتعددة،   قليمياإل مركزفي موقع ال ُ    ع 

جات                   َ مجال األفكار والمنت  دة في يارالو بتكارلال
ة على المستوى يوالخدمات الجديدة، وأكبر قدرة بحث

تتفاعل بشكل فعال  ةيثقافة بحثصاحبة ، وياإلقليم
ة ية المحلية واالقتصاديمع االحتياجات االجتماع

تخدم صناعة التي ة يتحتالبنية التتوفر فيها و
السياسات القائمة على األدلة. ومن أجل تحقيق هذه 

ات يوضع آلمتعددة، مثل ية، تم تحديد أهداف الرؤ
نقل بناء ، ويالبحث ز   � تمي  ة، وتحقيق اليللقدرة البحث

نة    � ممك  المعرفة والحفاظ على القيمة، وتوفير بيئة 
 .214بتكارللبحث واال

مان مجلس البحث العلميل الهيكل التنظيمي .20 الشكل      ُ   في ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مان. مجلس البحث العلمي در:المص ُ     في ع   .https://www.trc.gov.om/trcweb/about/structureعلى الموقع  توفرم    

 رئيس المجلس

 مكتب األمن مكتب الرئيس التدقيق الداخليدائرة 

 األمين العام

 التخطيط والدراسات المستشارون والخبراء مكتب األمين العام
دائرة الشؤون 

ب/ة مالي/ة قسم الب��د والوثائق القانونية      ِ          مراق 

األمانة العامة المساعدة  دائرة تقنية المعلومات
 اإلدا��ة والماليةللشؤون 

األمانة العامة المساعدة 
 لألبحاث والبرامج

األمانة العامة المساعدة 
 لالتصاالت

األمانة العامة المساعدة 
 لدعم االبتكار

دائرة بناء القدرات في -
 مجال االبتكار

 دائرة دعم االبتكار-
ع االبتكار مسقط-     ّ              مجم 

قسم التنسيق -
 والمتابعة

األمانة العامة نيابة -
 المساعدة لالتصاالت

 ققسم التسو�•
 قسم االتصاالت•
قسم هوية العالمة •

 التجا��ة

 دائرة البرامج-
 قسم مراكز األبحاث-
 قسم إدارة األبحاث-

 قسم التنسيق والمتابعة-
 دائرة الشؤون المالية-

قسم الموازنة اإلنمائية، •
 ونفقات األبحاث واالبتكار

والنفقات قسم الموازنة •
 الجا��ة والرأسمالية

 قسم العقود والمشت��ات•
 قسم الخ��نة•

 دائرة الثروة البش��ة-
 قسم التنمية اإلدا��ة•
قسم الموازنة الوظيفية •

 واالستحقاقات
 قسم ملفات الموظفين•
 قسم التأهيل والتد��ب•

 دائرة الشؤون اإلدا��ة-
 قسم المتاجر•
 قسم الصيانة•
 قسم النقليات•

https://www.trc.gov.om/trcweb/about/structure
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وتتراوح الخدمات التي يقدمها مجلس البحث العلمي 
بين الوصول إلى البراءات وقواعد البيانات العلمية 

والتقنية من جهة، وتقديم المساعدة والمشورة حول 
 استخدام قواعد البيانات من جهة أخرى، وهذا 
ما يمنح المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 

يادة قدرتها على والمتوسطة ميزة تنافسية من خالل ز
االستعالم عن المنافسة. والمجلس متخصص في 

ع، وهو  ّ        قطاعات مختلفة بغية تعزيز االقتصاد المتنو                                        
يغطي مجاالت عدة منها الزراعة وعلوم األغذية، 

والكيمياء والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، 
والهندسة الكهربائية واإللكترونية. وتتوفر هذه 

باللغة اإلنكليزية ويستطيع غير            ً  الخدمات أيضا  
             ً                المقيمين أيضا  االستفادة منها.

وقام مجلس البحث العلمي بمبادرات ومشاريع كثيرة 
مان للموارد الوراثية الحيوانية  ُ                                مثل إنشاء مركز ع                 

والنباتية، ومجمع االبتكار في مسقط، ومعهد تكامل 
االفتراضية التقنيات المتقدمة، والمكتبة العلمية 

مانية للبحث العلمي والتعليم. مانية، والشبكة الع  ُ                             الع                    ُ    

ع االبتكار مسقطر    َ عتب   ُ ي   ّ               مجم  أحدث مشروع لتطوير    
هذا المشروع ويهدف  في البلد. العلوم والتكنولوجيا

وإلى تحفيز  ،بتكارواال يإلى تعزيز البحث العلم
ة يبين القطاعات األكاديم والدولي يحلالتعاون الم

ة، كما يركز على المؤسسات في يوالصناع والخاصة
، ةيقطاعات الطاقة، والغذاء، والتكنولوجيا الحيو

 يالوصول األساس توفروالبيئة التي  والصحة والمياه
 إلى المنشآت والخدمات والقدرات.

ع االبتكار مسقطقع يو ّ               مجم  السلطان بالقرب من جامعة    
، ومن مربعألف متر  540متد على مساحة يقابوس و

على ثالث مراحل على مدى تنفيذه المفترض أن يتم 
عشر سنوات. وتضم المرحلة األولى، التي بدأت في 

، بتكارلمركز اال ي، بناء المبنى الرئيس2013مارس /آذار
المرحلة  فيو. تصنيعالورشة و ،يكز االجتماعروالم

ي     َ قطاع  في                 ّ          إنشاء مؤسسات تصب  اهتمامها  يتمالثانية 

المرحلة ا مأفندق ومسجد. وبناء ، الطاقة والصحة
بناء مؤسسات لقطاعات الغذاء،  فتشتمل على الثالثة

اء بنعلى ة والمياه والبيئة، ويوالتكنولوجيا الحيو
ع االبتكار مسقط فريوة. ويمدرسة دول ّ               مجم   اتمساح   

بل المستثمرين     ِ من ق  والتطوير إلنشاء مراكز للبحث 
 .215ين واألجانبيلالمح

ع االبتكا ويشتمل ّ         مجم  برنامج حاضنات على  مسقط ر  
للمبتكرين ورواد األعمال الذين يؤسسون  وفريأعمال 

رعى . وهو يبتكاراال   ّ     تمك ن من      ً بيئة   ،شركات ناشئة
  ّ                  مك نهم من الوصول إلى يالتعاون بين المستأجرين و

ع. وتستطيع المؤسسات المتناهية الصغر            ّ منشآت المجم  
رواد األعمال والشركات معها ، والمتوسطةوالصغيرة و

الناشئة التي تركز في أعمالها على القطاعات األربعة 
 ،ة، والمياهيالغذاء والتكنولوجيا الحيو وهية، يالرئيس
 إلى حاضنة  ً ا  يإلكترون             ً أن تقدم طلبا   ،والصحة ،والبيئة
عر ويوف. األعمال ّ  المجم  ات استثمار طويلة يإمكان     ً أيضا       

                 ٍ      من خالل توفير أراض  يمكن األمد للمؤسسات الكبيرة 
. ويمكن للشركات البحث والتطويراستئجارها ألغراض 

ات ية الكبيرة وشركات البحث المتعددة الجنسيالمحل
               ً ة أن تقدم طلبا  يالتي تركز على القطاعات األربعة الرئيس

. ويعمل برنامج الحاضنات على تحضير     ً أيضا    ً ا  يإلكترون
ما يتعلق فيها ة والسياسات، بما يالوثائق القانون

 والتسويق. الملكية الفكريةب

مانالشبكة الأما   فتقدم والتعليم ية للبحث العلميُ    ع 
بيئة تدعم تنمية يمكن الحفاظ عليها، ة يبنية تحت
، وتقدم لمجتمع التعليم بتكارلال ةفعال ةوطني تنظيمية

مانوالبحث في  ة للتعاون يشبكة وبنية تحت ُ    ع 
 ذلك  عززوي .احتياجاتهمة بحسب           � مخصصة ومصم  

 ي، والبحث، والتعليم، والتعاون اإللكترونبتكارنمو اال
 .يالدول

هو الذي  مجلس البحث العلمي والجدير بالذكر أن
مانالشبكة ال أطلق والتعليم ودعمها  ية للبحث العلميُ    ع 

م خدمة اإلنترنت على الصعيد                � بالشراكة مع مقد  
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مان، أي شركة االتصاالت اليالوطن . OmanTel ةيُ    ع 
ُ     الشبكة ت غني الخدمات التي تقدمها و البحوث وأنشطة        

وتشتمل هذه الخدمات على دوائر  .قطاع التعليم
مخصصة من البداية إلى النهاية وواسعة السعة بين 

ر                   َ ووصلة الخط المستأج  مراكز البحوث والجامعات، 
ة ياالتصاالت الدولخدمات م خدمة اإلنترنت، و   � مقد  من 

 .يل بالفيديو من أجل التعاون اإللكترونالتداوو

 جامعة السلطان قابوس (2)

ست  � ا   ، وهي 1986في عام جامعة السلطان قابوس  ّ   س 
مانأكبر جامعات  تحقيق  اوأقدمها. مهمتهالرسمية  ُ    ع 

 ةوخدم ،بتكار                ّ              في التعليم والتعل م، والبحث واالز      � التمي  
ومبادئ  يالمجتمع. وتشجع الجامعة التحليل العلم

، وتشارك في إنتاج المعارف وتطويرها يالتفكير اإلبداع
 ة.ية والدوليونشرها، كما تتعاون مع المجتمعات المحل

وقد اتسع نطاق عمل الجامعة ليصل إلى المشاركة في 
مشاريع وشراكات في أنحاء العالم، أحدثها المدرسة 

مت التي  الملكية الفكريةبشأن  ة الناجحةيالصيف ُ  �   ن ظ 
هي الجامعة و. الويبوبالتعاون مع  2018 عامفي 

ة الوحيدة التي تمتلك مراكز للبحوث مالمؤسسة العا
والتعليم تركز على جميع مناطق العالم وتشارك في 

 والدورات التدريية المؤتمرات وورش العمل
ّ   وهي تضم  ا، الدولية ةيوالمشاريع التعاون عشر ثني       

للبحث وعشرة مراكز دعم تغطي قطاعات       ً مركزا  
 .216في االقتصادمتعددة 

على تحقيق الجامعة  يويساعد مكتب التعاون الدول
ر دور هذا ووقد تط .ة التدويليأهدافها باستخدام عمل

ة، يات مع منظمات دولاتفاقالمكتب مع الوقت ليتضمن 
والباحثين، وورش عمل مشتركة،  بالطالوبرامج تبادل 

 ة.ية والمبادرات العالميات في المنظمات الدوليوعضو

وريادة األعمال  بتكارلالدائرة              ً الجامعة أيضا  وتضم 
التي ينشؤها الموظفون  الملكية الفكريةدير ت

ات بتكارب. ويجب اإلفصاح عن جميع االوالطال
نشأة  ات   � مصن فوال ُ      الم   الملكية الفكريةوحقوق األخرى   

الملكية  :تألف من ثالثة أقسامتي تال لهذه الدائرة
ووحدة نقل  ،بالودعم مبادرات الط ،الفكرية

وريادة األعمال إلى  بتكاراالدائرة هدف تالتكنولوجيا. و
التي تملكها جامعة  الملكية الفكريةاستغالل حقوق 

لى احتياجات الصناعة إ باالستنادالسلطان قابوس 
ق هذتو .ة والبلديلوالجامعة والك ّ     سو  بحوث  ةه الدائر 

الجامعة من أجل تعزيز الروابط بينها وبين شركاء 
أكبر إلشراك           ً يخلق فرصا   . وهذا ماالصناعة المحتملين

دائرة ال يوتبقفي البحوث المدعومة.  التعليميةهيئة ال
تحديد فرص لعلى تفاعل وثيق ومستمر مع الصناعة 

قدم تالبحث القادرة على مساعدة الصناعات، كما 
ة مدروسة يز بحوثها خدمات استشارللجامعة ولمراك

ثة بشأن سياسة  ّ               ومحد  الخاصة بها،  الملكية الفكرية   
ع    ّ مجم  وتطوير في إنشاء                   ً ساعد الجامعة أيضا  تو

 .)21 الشكل( للتكنولوجيا وحاضناتللبحث 

 بتكاراال ةيعمل .21 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على  توفرم .جامعة السلطان قابوس المصدر:
 . https://www.squ.edu.om/ied/in/ipالموقع

 البحث العلمي

 الكشف عن الملكية الفك��ة

 المراجعة

 الحماية

 التسو�ق إليجاد رخصة
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سياسة دائرة االبتكار وريادة األعمال ت وضعوقد 
     ً جيدا       ً تفصيال   ة ضمن وثيقة مفصلةية الفكريللملك

الملكية ات وتيسير حماية حقوق بتكاربهدف تعزيز اال
السياسة هذه وتتماشى جامعة. الالتي أنشأتها  الفكرية

مانال حقوق المؤلفمع قانون  ة يومع قانون الملك يُ    ع 
توضيح غاية ية فهي . أما أهدافها األساسةيالصناع

ة، والتوزيع، يوقيمتها، وتحديد الملك الملكية الفكرية
ج الحقوق المرتبطة وإدارة  ،تسويقالو َ   بمنت  البحث،    

من وتشجيعها  واالختراعاتواالعتراف بالبحوث 
الناتجة عن  الملموسةتقديم حصة من المكافآت خالل 

 .واالختراعاتتسويق هذه البحوث 

براءات بلة للحصول على القا وتكون االختراعات
مت االختراع،  ضعت قيد التي أو        �   التي صم  الممارسة ُ         و 

في إطار السلطان قابوس بل موظفي جامعة     ِ من ق  
 . وهي تشتمل علىجامعةلل ، ملكيةإجراء البحوث

التي أنشأتها  الملكية الفكريةحقوق جميع ة يملك
ها وطالبها وكل والجامعة، وموظف الهيئة التعليمية في

أي من                ً باعتبارها جزءا   ،شارك في برامج الجامعةن  َ م  
مباشرة لها. أما                          ً بحث في الجامعة، أو نتيجة  أنشطة 

فال ة حقوق يبقى ملك     ُ ة، فت  ية التقليدياألكاديم ات   � مصن 
األخير قام هذا ، إال في حال هامن حق مؤلف المؤلف

، بما فيها    � مصن فاللخلق استخدام موارد الجامعة ب
لجميع المواد  المؤلفوق حقوأما ات. يالبرمج
رها موظفو جامعة  األصليةة يالتعليم ّ                 التي طو        

منح ل ،السلطان قابوس ُ      فت   لجامعة. 

ن استغالل حقوق ج ع   ُ تنت  التي العائدات ويتم توزيع 
في  70(بقيمتها الصافية على المبتكر  الملكية الفكرية

. وتنص سياسة )المائةفي  30(، والجامعة )المائة
الجامعة في  أن تساعدعلى      ً أيضا   الفكريةالملكية 

تحديد من خالل  الملكية الفكريةتيسير تسويق حقوق 
مقاربة      ً أيضا   يحق لهاأصحاب التراخيص المحتملين، و

ها حولوالتفاوض  الملكية الفكريةات بشأن فاقتاال

ة وتوقيعها. وفي حال لم تتخذ الجامعة خطوات فعال
 الملكية الفكريةللمساعدة في تسويق حقوق  معقولة
الملكية ملف حقوق  إيداعسنوات من تاريخ  5خالل 

، يمكنها إعادة تخصيص الحقوق للباحث أو الفكرية
 .هطلبعلى              ً المخترع بناء  

مانالصندوق ال (3)  للتكنولوجيا يُ    ع 

مانيهدف الصندوق ال مانإلى وضع  للتكنولوجيا يُ    ع   ُ    ع 
في الشرق  اد االقتصاد المعرفيورعلى خارطة 

على جذب المشاريع  حيث يعمل بشكل فعالاألوسط، 
ماناتها في يطالق عملإلالواعدة  من أجل تعزيز ، ُ    ع 

وتنمية قطاع تكنولوجيا  ،االقتصاد القائم على المعرفة
 .بشكل عام المعلومات واالتصاالت

مانطبيعة عمل الصندوق التتركز و ي للتكنولوجيا ُ    ع 
التقني قطاع الي ف الرائدةعلى تحديد األفكار 

   ً را  الذين يملكون أفكااد األعمال وور ،والتكنولوجي
ية للنمو في مجال ات عاليإمكانمشاريع ذات و

، وذلك ضمن المنطقة التكنولوجيا واالبتكار التقني
مانة التي تغطي يالجغراف والشرق األوسط، من  ُ    ع 

تشمل االستثمار على مراحل ة يخالل خطة تدريج
 والتعاون.ه والتوجي

مانالصندوق الولدى  للتكنولوجيا ثالثة مشاريع  يُ    ع 
االستثمار في المرحلة المبكرة ة هي: ياستثمار

، "تكوين"لألفكار تحت اسم البرنامج االستثماري 
مسرعة "ومرحلة التسريع باسم البرنامج االستثماري 

، ومرحلة النمو باسم البرنامج االستثماري "الوادي
مانندوق ال. ويطمح الص"جسور" إلى للتكنولوجيا  يُ    ع 

ل  بتكارأن يصبح مركز اال ّ   في المنطقة، وأن يحو                    
مان لها رواد األعمال  ُ    ع  ن والمحلي            ّ                إلى وجهة يفض 

تجذب شركات التكنولوجيا الناشئة  ن،ووالدولي
 .االستثماريةورؤوس األموال 
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ة يفي المملكة العر� الملكية الفك��ةحقوق  
 ةيالسعود

غايات لتحويل اقتصاد و       ً أهدافا   "2030رؤية "حددت 
من اقتصاد يعتمد على النفط العربية السعودية المملكة 

وقد بدأ تنفيذ  .217قائم على المعرفةاقتصاد إلى 
في عالم التكنولوجيا وريادة األعمال عدة  مبادرات

من خلق فرص العمل، وبناء        ً ، بدءا  يالرقم بتكارواال
ة، ودعم المؤسسات يالقدرات، وتحديث األطر التنظيم

إلى تسريع الشركات        ً ، وصوال  المتوسطةالصغيرة و
 وتنص رؤية .218الناشئة واحتضانها واالستثمار فيها

متجذر ة يعلى أن نمو التجارة الدول 2030 السعودية
 وكذلك، الملكية الفكريةتتعلق بمتعددة في تشريعات 

لتحسين بيئة للجهات المعنية المساعدة  تقديمفي 
 .220ينيالمستثمرين العالمكبار وجذب انتباه  219العمل

أن يتم تعزيز الثقافة  2030ومن المتوقع بحسب رؤية 
باإلضافة إلى  ،ي، والتمتع بأسلوب حياة صحرفيهوالت

ة، وذلك في مسار حماية حقوق يتطوير المدن السعود
تساهم في تحقيق الرفاه التي  الملكية الفكرية

 .221، وفي ازدهار االقتصاديوالثقاف ياالجتماع

 اإلدارة (أ)

تم إصدار أول قانون بشأن البراءات بموجب المرسوم 
                  ً وتم استبداله الحقا  . 1989لعام  38/رقم م يالملك

المملكة و. 2004لعام  27/رقم م يبالمرسوم الملك
التعاون مجلس عضو في  السعودية هي ةيالعرب

 الويبو، وطرف في عدة معاهدات تديرها يالخليج
ما معاهدة التعاون ي، ال سالملكية الفكريةوتتعلق ب

 .222بشأن البراءات

 اإلنفاذ (ب)

ة يفي المملكة العرب الملكية الفكريةحقوق يتم إنفاذ 
ق على السلع                  ُ   � ة من خالل إجراءات ت طب  يالسعود

رة، داخل البالد وعلى حدودها. و ّ                              المزو   جراءاتاإلتبدأ     

انتهاك براءات االختراع بتقديم بيان دعوى أمام  بشأن
ة مؤلفة من ثالثة يشبه قضائ منازعاتلجنة 

ين تقنيأخصائ َ       ين في القانون وخبير  وتتمتع  .223ين َ ي                    
والطعون الناتجة  منازعاتال بصالحية البت فياللجنة 

وفي وثائق الحماية،  تصدر بشأنعن القرارات التي 
اء انتهاك البراءات. الجزائية ة يالقضائ ىالدعاو ّ                     جر    

ة يأما قراراتها فهي قابلة للطعن أمام المحكمة اإلدار
للطعن بدورها الرياض، التي تخضع قرارتها العليا ب

ال يترتب على و .224ةيأمام محكمة االستئناف اإلدار
الدعاوى  مرترسوم، وال أي أمام اللجنة  ىدعاوالتقديم 

 ة ية قبل المحاكمة، كما أن العمليمراحل إجرائ يبأ
ال تتطلب جلسات استماع إال في حال قررت اللجنة 

ذلك. وعادة ما يستغرق صدور قرار اللجنة خالف 
 .    ً شهرا   24و 16 تتراوح بينفترة 

رة الداخلة إلى المملكة  ّ                        وبالنسبة إلى السلع المزو                         
طلب فيها من ية السعوديالعرب ُ             ة، يمكن تقديم شكوى ي                     

كة لبراءة                       ِ السلع المستوردة المنته  على حجز الالجمارك 
فها. ولفعل ذلك، يجب أن يمتلك تالإاالختراع و

سند تسجيل في  الملكية الفكريةصاحب حقوق 
هك ذي الصلة. وال حاجة  َ                      المملكة يتعلق بالحق المنت                          

 يتم إشعاروالجمارك، لدى لتسجيل المسبق إلى ا
لمتابعة  يبالموعد النهائ الملكية الفكريةصاحب حقوق 

ويتوجب عليه بعد ذلك تقديم شكوى  .الشكوى
 .وإتالفهاللجمارك يطلب فيها الحجز على السلع 

أنها في ة: ال شك ية الفكرية للملكيالهيئة السعود
في المنطقة                 ً ة وأكثرها تطورا  يأحدث الهيئات المؤسس

بواسطة أفضل  الملكية الفكريةمجال ة لتنظيم يالعرب
 ة.يمن أجل تعزيز التنافس الدوليةالممارسات 

باعتبارها هيئة  2017مارس /آذار 27تم تأسيسها في 
وهي إحدى  ،225تابعة لوزارة التجارة واالستثمار

ل التجارة ومبادرات نظام  ّ   االستثمار ضمن برنامج التحو                          
أن وبما . يلجذب رأس المال األجنب 2020 يالوطن

كانت مشتتة وتسجيلها  الملكية الفكريةإدارة حقوق 
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يهدف حصرها ضمن هذه الهيئة كان ، عدة بين وزارات
ة ية الفكريتقوية الحماية، وتنظيم بيئة أقوى للملك إلى

 ةية الفكرية للملكيوتهدف الهيئة السعود .226وتمكينها
تطوير دعم و، يوطنة االقتصاد اليإلى تعزيز تنافس

لالملكية الفكريةثقافة  ّ  ، باإلضافة إلى تحو  إلى  المملكة                 
 .227ة في المنطقةية الفكريمركز للملك

، الملكية الفكريةعلى إدارة  يعملها األساسويقوم 
الملكية ، وإنشاء ذه الملكيةوتقديم خدمات تتعلق به

وفي . الملكية الفكريةوتسويقها، وإنفاذ حقوق  الفكرية
الهيئة صاحبة عتبر                       ُ أهدافها االستراتيجية، ت  

ة. وتعمل الهيئة ية الفكرية للملكية الوطنيالستراتيجا
وأنظمتها، وزيادة  الملكية الفكريةعلى وضع قوانين 

، وتنسيق ة حقوق الملكية الفكريةالوعي بشأن قيم
ة في المملكة، ية الفكريللملك البيئة التنظيميةتنمية 

، الملكية الفكريةة بشأن وتوفير معلومات مفيد
تعاون بشكل وثيق مع وكاالت اإلنفاذ من أجل وال

ة يلملكامع منظمات         ً ، وأيضا  الملكية الفكريةحماية 
 الملكية الفكريةبمصالحها المتعلقة  زيزوتع ،ةيالفكر

الملكية في الخارج. وتغطي هذه الهيئة جميع مجاالت 
اورة، والحقوق المج المؤلفبما فيها حقوق  ،الفكرية

ة، والعالمات يوبراءات االختراع، والتصاميم الصناع
 وأصناف النباتات. ،ةيالتجار

: هو وكيل استالم ومكتب يبراءات السعودالمكتب 
المتكاملة،  دوائرالميم اتسجيل براءات االختراع، وتص

من مرحلة  ،228ةيالصناعوالنماذج  ية،صناف النباتاألو
يوظف و .229البراءات منحمرحلة الطلبات إلى  إيداع

ن   َ بم   ،وذوي خبرة      ً عاليا             ً بين تدريبا   � ر  المكتب أعضاء مد
 ،نويالقانونوالمستشارون  ،نوفيهم المدقق
 ،ن في المعلومات المتعلقة بالبراءاتووالمتخصص

ويقدم المكتب خدمة  .230نوين اإلدارووالموظف

كما يوفر  ،ةيالعمالء والدعم المباشر والمساعدة الهاتف
يتيح الوصول إلى نظام      ً كامال    ً ا  يترونإلك      ً موقعا  

وإلى  عبر اإلنترنت، إليداع الطلبات يوطن يإلكترون
ة عن براءات االختراع. ويتراوح يأداة بحث إلكترون

   ً  علما  ،     ً شهرا   14و 12متوسط وقت منح البراءة بين 
في مائة الفي  29بنسبة  بأن هذه الفترة قد قصرت

 .2014231مقارنة بعام  2015 عام

المودعة  براءات االختراع عدد طلباتارتفع وقد 
 2015في عام في المائة  205بنسبة بشكل ملحوظ 

 2408 يعدد الطلبات اإلجمال فبلغ .2014 عاممقارنة ب
ويأتي هذا االرتفاع ة. يمنها محلالمائة في  30، تطلبا

من مقدمي  المودعة الطلبات نتيجة زيادة أعداد
ة يالمملكة العرب الطلبات األجانب، وذلك بسبب انضمام

معاهدة التعاون بشأن البراءات في عام لة يالسعود
     ً شهرا   30 أسبقية التي تمنح مقدم الطلب ،2013

بلغ عدد و .لتحديد الدول المراد إيداع الطلب فيها
لمعاهدة ل     ً وفقا  ة يالمرحلة الوطن التي دخلت طلباتال

عدد براءات االختراع الممنوحة كما ازداد  .    ً طلبا   1646
، بسبب ارتفاع عدد 2014، مقارنة بعام 2015في عام 
 يبراءات وتطوير خدمة اإليداع اإللكترونال فاحصي

 .)22 الشكل(

 سنة اإليداع حسبب معدل إنهاء الطلب .9 الجدول

 معدل إنهاء الطلب (بالشهر) السنة

2011 39 

2012 43 

2013 38 

2014 44 

2015 31 

على  توفرم .يالسعود البراءات مكتب المصدر:
. www.kacst.edu.saالموقع

  

http://www.kacst.edu.sa/
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 1989 عامالمودعة منذ  االختراع براءاتطلبات عدد  .22 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .www.kacst.edu.saعلى الموقع  توفرم .يالسعودالبراءات مكتب  المصدر:

 

بل              ِ وإدارتها من ق   الملكية الفك��ةإنشاء حقوق  )ج(
 الجامعات ومنظمات البحث

ة ية السعوديالمملكة العرب تضم جامعة الملك سعود:
س معظمها بعد عام         � جامعة، ا   40حوالي   .2000 ّ                 س 

ست في عام                              � وكانت جامعة الملك سعود التي ا    ّ          س 
هذه وتضم ة. يفي الرياض، أول جامعة سعود 1957

فيها ، و     ً بحثيا         ً ومعهدا    ً ا  زمرك 20الجامعة أكثر من 
، باإلضافة إلى م   ِ عال  ، وبرنامج زمالة بحثية    ٍ كراس  

 الحائزين على جائزة علماءالاستقطاب برنامج 
وهي الجامعة األكثر شهرة في البالد وقد  .232نوبل

نحت أكثر من   واحتلتة يلبراءة اختراع مح 50ُ             م 
في  جامعة 100أفضل بين المركز التاسع واألربعين 

نحت براءة اختراع المنفعة األمريك ُ                                العالم م   عامة في ي       
 لملكية الفكريةل  ً ا  الجامعة برنامجوتضم  .2015233

لملكية الفكرية وترخيص ل  ً ا  وبرنامج، كنولوجياالتنقل و
كتلك يقدم خدمة كاملة  . وهذا األخيركنولوجياالت

شركة محاماة متخصصة في مسائل  يها أتوفرالتي 

في  يما خدمة التمثيل القانوني، ال سالملكية الفكرية
وإنفاذها؛  الملكية الفكريةالحصول على حقوق 

 الملكيةة التي تشتمل على يوالمعامالت التجار
؛ وإعداد وإدارة كنولوجياالتات نقل اتفاق؛ والفكرية

حسابات والتدقيق ب؛ الملكية الفكريةبرامج إدارة 
الملكية والحرص الالزم عليها؛ وتقييم  الملكية الفكرية

الملكية  ؛ باإلضافة إلى خدمات تقييم انتهاكاتالفكرية
        ً . ووفقا  الملكية الفكريةترخيص خدمات و الفكرية

وترخيص  الملكية الفكريةبرنامج الداخلي ل لنظامل
ة المتأتية من يالمالالعائدات ، يتم توزيع كنولوجياالت

 60( استغالل براءة االختراع المسجلة بين المخترع
الذي  قسمالو ،)المائةفي  10(والبرنامج  ،)المائةفي 

ة التي يوالكل ،)المائةفي  10(المخترع  يعمل فيه
 يووفورات البحث العلم ،)مائةالفي  10(ينتمي إليها 

 .)المائةفي  10(

ست في عام  � ا   جامعة الملك عبد العزيز: ، 1967 ّ          س 
ُ                                              وت عتبر رائدة في مجال التعليم العالي. وقد أنشأت   

 براءات االختراع

http://www.kacst.edu.sa/
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منذ  الملكية الفكريةاستثمار الجامعة وحدة إدارة 
نحت ما يقارب و، 2013 عام براءة اختراع  50ُ              م 

هي تضم . و2017و 2009ي          َ ة بين عام  يأمريك
 بتكارلتنمية اال        ً ومختبرا   بداعلتنمية اإل        ً برنامجا  

واإلبداع يساعد المبتكرين على تنفيذ أفكارهم 
الملكية وتقدم وحدة  .234يالنموذج األول إنجازو

بما في  ،خطة لتسويق براءات االختراع     ً أيضا   الفكرية
ة، والمشاركة في يذلك إطالق حمالت إعالن

ة، والتواصل مع شركات يالتقنة يالمطبوعات العلم
ة ياتفاقالتسويق، والترويج لالختراعات. كما تقدم 

ة بين الجامعة والمخترع تقضي بأن يتم ينموذج
للجامعة  المائةفي  60التوزيع على النحو التالي: 

 .235للمخترعمائة الفي  40و

مؤسسة هي  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:
ست    � ، ا  كنولوجياوالتوم ة رائدة في مجال العليتعليم  ّ   س 
في الظهران. وتتمثل رؤيتها في أن  1963 عامفي 

يجيها في تصبح مؤسسة بارزة معروفة  ّ          بكفاءة خر          
وريادتها في وبحوثها المتقدمة ،                ً المنافسة عالميا  

وتضم  .236الطاقة على مستوى العالم اكتشافات
 بتكارة داخل مركز االية الفكريللملك              ً الجامعة مكتبا  

نحت أكثر من  ُ             الخاص بها، وقد م  براءة اختراع  250               
في جميع أنحاء العالم، خصوصا في الواليات المتحدة 

ة يللملك     ً مفصال             ً تمتلك دليال  هي ووكندا واليابان. 
 الملكية الفكريةلتحديد   ً ا  يجامع             ً ة يوفر إطارا  يالفكر

أما معدالت التوزيع  .237وحمايتها وإدارتها وتسويقها
مائة الفي  25للجامعة ومائة ال في 75فيها فهي 

 .238للمخترع

األفكار في جامعة الملك فهد  بتكارويدير مركز اال
، أما أسلوب اإلدارة بتكاربحسب مقاربته لمفهوم اال

المباشر لبراءة المنح بإما يقضي الذي يتبعه فهو 
  ً ا  يتدريج                                  ً االختراع للمشروعات التي تتبع منهجا  

التي  بتكارالمفهوم لمشاريع االإثبات أو ب، بتكارلال
ة يخيارات إضاف     ً أيضا   توفر. وت ً ا  مهم   ً  فتحا  تشكل 

ُ    َ التي ت عتب   بتكارلمناهج اال  .ر مفاهيم في ريادة األعمال     
الذين لم يضعوا  لرواد األعمالويقدم أحد الخيارات 

َ  المساعدة  لألعمال      ً خططا   في مجال التخطيط،        
دة ودراسات الجدوى، واستطالعات السوق من وح

االستعالم عن السوق. وة يتطوير األعمال التجار
رواد األعمال الذين للمساعدة اخيار آخر ويقدم 

ُ   � التي ت عد  والتحقق منها  مالتي تجات              َ يمتلكون المنت        
 مشاريع أعمال جاهزة لإلطالق.

ساهمت  :239ةيمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقن
ل التدريج ّ          هذه الجامعة في التحو  لقدرات المملكة  ي                   

 ية في التأثير على التغيير العلمية السعوديالعرب
مجموعة ضمن الجديد  يبتكارواال يوالتكنولوج

. وتعرض مدينة )23 الشكل(واسعة من الصناعات 
ة ية سياسة وطنيالملك عبد العزيز للعلوم والتقن

ات ي، وتضع االستراتيجوالتقنيةلتطوير العلوم 
األجهزة مع  تنسقوهي والخطط الالزمة لتنفيذها. 

ة، ومراكز البحوث في ية، والمؤسسات العلميالحكوم
وتبادل  التقنيمن أجل تعزيز البحث والتطوير المملكة 

 بتكارالمعلومات والخبرات. وتعزز هذه الجامعة اال
بين مؤسسات التقنية ونقل  ي، والتعاون الدوليالوطن

ة. ويرتكز أحد أهدافها يات الصناعسالبحوث والمؤس
ة للبحث ية على تطوير بنية تحتيستراتيجاال

في جميع  والتطوير بمراكز تعمل بكامل طاقتها
ة في مجال ية، وجعلها رائدة إقليميالتخصصات العلم

ُ    َ ة البراءات وإصدارها. وت عتب  يملك ر مدينة الملك عبد                       
مة، ومرو  يالعزيز للعلوم والتقن جة، وباحثة          �        � ة جهة منظ 
ة يذة رئيس    � ومنف   ،، ووكالة للتمويلفي العلوم والتقنية

ها للسياسات. وتعمل مبادرات برنامجها وأدوات سياست
على توجيه المملكة في طريقها نحو تحقيق اقتصاد 

التي تقدمها فلها  الخدماتقائم على المعرفة. أما 
من مساهمات القطاع العام في مجال الكبرى الحصة 

ة في المملكة ية والتقنيرفع مستويات المعلومات العلم
ة. وتدير مدينة الملك عبد العزيز ية السعوديالعرب

 .يالسعود البراءات مكتبة يللعلوم والتقن
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 والتقنيةة لتطو�ر العلوم يوفق السياسة الوطن يالهيكل التنظيم .23 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Khorsheed, Al-Fawzan and Al-Hargan, 2014, p. 240 المصدر:

 2015 عامفي  ةيالممنوحة لمؤسسات البحث الوطن االختراع براءات .10 الجدول

 النسبة عدد الطلبات ةالمؤسساسم  م

 %77 51 جامعة الملك سعود 1

 %14 9 ةيمدينة الملك عبد الع��ز للعلوم والتقن 2

 %3 2 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 3

 %1.5 1 ةيمدينة الملك عبد اهلل للعلوم والتقن 4

 ةيصناعة المحاليل الصيدالنشركة  5
Pharmaceutical Solutions Industry Ltd 1 1.5% 

 PHARMACYCLICS, Inc 1 1.5% شركة فارماسيكليكس 6

يةلألبحاث  يمركز الملك عبد اهلل العالم 7 ّ   الط�      1 1.5% 

 %100 66 ةيالبراءات الممنوحة للمؤسسات الوطنإجمالي  

 .www.kacst.edu.saعلى الموقع  توفرم .يالسعود البراءات مكتب المصدر:

 )2002سياسة مدينة الملك عبد الع��ز للعلوم والتقنية (

 مركز التطو�ر التكنولوجي

 إدارة الملكية الفك��ة

 برنامج مراكز االبتكار التقني

عات التقنية ّ            برنامج "بادر" لحاضنات ومسر                            

صندوق "بادر" 
االستثماري 

 يالربح

إدارة "بادر" 
التي ال تبغي 

 الربح

 مجلس اإلدارة

مجلس 
 اإلشراف

 مد�ر الصندوق

المد�ر التنفيذي 
ر"               لمؤسسة "باد 

 المحللون

الموظفون، 
 ، بون داخليا         ِّ         ً   والمتدر 

والمتطوعون، 
 والمتعاقدون

المجلس 
 االستشاري

الشركات 
 المستأجرة

 الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكارالخطة 

أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار -
 تطو�ر/�نويع الدعم المالي

 الموارد البش��ة-
 التقنيات االسترا�يجية، نقلها وتوطينها-
 التطو�رقدرات البحث و-
الهياكل اإلدا��ة لمؤسسات العلوم -

 والتقنية واالبتكار ومجتمعا�ها

http://www.kacst.edu.sa/
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 مجال ةيتعزز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقن
البحث والتطوير، وتجمع بين الصناعة والمؤسسات 

ز األكبر لالنتقال وهي  .حكومةة والياألكاديم ّ                 المحف      
للبيئة   ً ا  مهم  ً ا  مورد وتشكلالقائم على المعرفة 

ما يلي بعض برامج  . وفيبتكارلال ةيالوطن التنظيمية
: برنامج في المدينة ةياألساس يالتخطيط االستراتيج

بيئة وال ،241االبتكار التقنيوبرنامج مراكز  ،240"بادر"
بالتعاون مع مجموعة  بتكارلال ةيالوطن التنظيمية

الذي يدير  الملكية الفكرية؛ وبرنامج إدارة 242األغر
من خالل العمل مع  الملكية الفكريةة تطوير يعمل

ات والسياسات يالمخترعين بغية إنشاء العمل
من مرحلة  الملكية الفكريةواألنشطة التي تنقل 

 .243مرحلة التسويقر إلى      � التصو  

تم تأسيسه في  :التقنيةلحاضنات  "ر   ِ باد  "برنامج 
، وهو أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز 2008 عام

شامل  يهو برنامج وطن "ر   ِ باد  "ة. ويللعلوم والتقن
ة ييسعى إلى تنشيط حاضنات األعمال التقن

ية إلى دوتطويرها، ويركز على  تطوير األعمال المؤ
ين على المعرفة في المملكة                   َ مجتمع واقتصاد قائم  

فكرة ريادة البرنامج يعزز كذلك، ة. ية السعوديعربال
ة يتجار    ّ       ً ويول د فرصا   في المجال التقني،األعمال 

. ويتحقق ذلك يناجحة من المشاريع والبحث التقن
وحاضنات  بتكارمن خالل دعم ريادة األعمال واال

ة يالمؤسسات التقن و، وتوفير بيئة تسمح بنمالتقنية
من المخاطر. ويقدم الناشئة على أساس مبدأ الحد 

 "ر   ِ باد  "المخترعين التابع لبرنامج خدمات مكتب 
ين، ية للمخترعين السعوديخدمات استشار

دهم  المبدئيإجراء البحث على ويساعدهم  ّ     ويزو     
البحث في الوثائق المشابهة من خالل  بنتيجة البحث

ويتم بعد  .ة للبراءاتيقواعد البيانات الدول للفكرة في
 صياغةفي  للمخترع والتوجيه ةذلك تقديم االستشار

جميع بتغطية المكتب يتكفل ، كما هاختراع ةبراء طلب
رسوم  إلىيداع من رسوم اإل طلب البراءة، تكاليف

 .    ً عاما   20التجديد حتى 

على متابعة   ً ا  ضالمخترعين أي اتمكتب خدمويعمل 
مكتب البراءات في ن يطلبات المخترع مسار

 إلى مرحلة المنح الطلباتللتأكد من وصول ، يعودالس
 يالدعم المالالمكتب يوفر كذلك،  الوثيقة.وإصدار 

ة وإجراء التجارب لالختراعات يلبناء النماذج األول
إلى   به                                        ً ذات القيمة العالية والترويج لالختراع وصوال  

مرحلة االستثمار. باإلضافة إلى ذلك، يساعد برنامج 
لنمو  تهمياألعمال في تنفيذ استراتيج     َ رواد   "ر   ِ باد  "

أعمالهم من خالل التعاون على تطوير التركيز على 
، يقو يالسوق، وتنقيح خطة العمل، وإنشاء فريق إدار

واقتناء رأس المال إذا لزم األمر، باإلضافة إلى حماية 
برامج  وهو يقيمللشركات الناشئة.  الملكية الفكرية

المعرفة  نشرلعمل  ، وورشوحلقات نقاشة، يتدريب
. وقد استعرض مكتب الملكية الفكريةفي مجال 

طلب براءة اختراع بين  3217المخترعين خدمات 
ى تكاليف اإليداع 2016و 2015ي    َ عام         ّ                ، وغط 

 . يسعود ريال مليون 13تجاوز بما ي

مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون  
 يالخليج

ق الموحد الح 1992نظام براءات االختراع لعام  رسىأ
مجلس للبراءات الذي يشمل الدول األعضاء في 

، وتمتد براءة االختراع التابعة لهذا يالتعاون الخليج
إلى الدول األعضاء الستة،  يالمجلس بشكل تلقائ

.  ً ا  ياختيارها فرد يالضروروال من وليس من الممكن 
بإضافة شرط  2000وتم تعديل هذا النظام في عام 

نظام  وليسبراءة اختراع.  استصدارقابلية جديد ل
معاهدة التعاون بشأن  في     ً طرفا   هذابراءات االختراع 

ة باريس، لكنه يستوفي ياتفاقفي      ً عضوا  وال البراءات، 
أحكامه بشكل تتوافق  كماة. ياألولو ذات قواعدهما
باعتبار االختراع تريبس في ما يتعلق  اتفاقكبير مع 

االنطباق على معايير بو ،ةيبتكاراالخطوة بالو ،     ً جديدا  
أال تتعارض                    ً ويشترط النظام أيضا   .يالصناعالمجال 

 ة.ياالختراعات مع الشريعة اإلسالم
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 يمكتب براءات االختراع لمجلس التعاون الخليج نإ
ه الرياض، ويؤدي دورا   يهو مكتب تسجيل إقليم ّ                     ً مقر     

، واإلبداع، بتكار، وااليفي تشجيع البحث العلم     ً مهما  
من خالل مجلس الواالختراع، ونشر المعرفة في دول 

ات بتكارة لالختراعات وااليمنح الحماية القانون
ة ييجري دراسة رسموهو  .244باإلضافة إلى نشرها

دول  نم ةقدمالمة كاملة لطلبات البراءات يوموضوع
ة. يير الدولالست بما يتماشى مع المعايمجلس ال

 إيداعشخص غير مقيم ويرغب في  كلعلى وينبغي 
أن  ،يمجلس التعاون الخليجطلب لبراءة اختراع في 

 ،لمجلسبراءات االختراع التابع لأمام مكتب يتمثل 
 حدى دوله.إقيم في مبوكيل مسجل 

نشرة براءات يتم نشر براءات االختراع الممنوحة في 
 ،245يمجلس التعاون الخليجالتي يصدرها  االختراع

شخص دعوى إلبطالها في غضون  يويمكن أن يرفع أ
ثالثة أشهر من تاريخ نشرها، وذلك أمام لجنة 

. وعلى مجلسللبراءات االختراع     ّ             التظل مات في مكتب 
نح براءة  بشكل  ً       مالك البراءة استغالل االختراع الذي م          ُ                                  

. البراءة مالئم في خالل ثالث سنوات من تاريخ منح
مكتب لوإن لم يتحقق ذلك خالل ثالث سنوات، يحق ل

 .في حالة استيفاء بعض المعايير يمنح ترخيص إلزام
القرارات الصادرة عن مكتب براءات ويجوز الطعن في 

للطعن أمام  يمجلس التعاون الخليجلاالختراع 
في الرياض.  )ديوان المظالم(المحكمة اإلدارية العليا 

    ً قليال  تتردد في المنطقة ة يسات الصناعوال تزال المؤس
ارتفاع  بسببفي الدخول إلى أنظمة براءات االختراع، 

تكلفة تأمين البراءة وصعوبة إنفاذ الحقوق. وقد 
ة المتحدة إنفاذ يرفضت محكمة في اإلمارات العرب

ة لذلك ياألنظمة الضرورأن  على أساسة يبراءة خليج
. رت بعد          ُ   لم تكن قد ا صد يعلى المستوى المحل

باإلضافة إلى ذلك، ال تخضع مهنة وكيل البراءات 
 . وهذا مجلسالة في دول يهيئة مهن يألنظمة أ

 قدمي الطلبات الذين ما تسبب ببعض الصعوبات لم
ال يفقهون قانون البراءات وإجراءاتها. وعلى نحو 

مماثل، تعاني المنطقة من نقص في القضاة والخبراء 
 .الملكية الفكريةللنظر في قضايا حقوق المتخصصين 

 يمجلس التعاون الخليجفي  التطوراتبعض 

مع  2016 عامتم تبسيط إجراءات منح البراءات في 
فتم ،  ً ا  يتقديم خدمة إيداع براءات االختراع إلكترون

ويرتكز  .مكاسب كبيرة على مستوى الكفاءة تحقيق
بالكامل تم تطويره  ياإلجراء الجديد على نظام آل

. وال يفرض االختراع بواسطة مكتب براءات  ً ا  يداخل
التزام  يأ يمجلس التعاون الخليجنظام البراءات في 

لسماح لمكاتب براءات االختراع في دول با يقانون
قرارت مكتب براءات المجلس باالعتراض على 

                                �    بشأن منح البراءات. وبموجب قرار ا صدر االختراع 
لمودعي يجوز تقرر أنه ، 2019مارس /آذار 27في 

للحصول على براءة اختراع   ً ا  طلبأن يودعوا الطلبات 
إلى اللغة نسخة مترجمة توفير ة من دون يخليج

والملخص  وعناصر الحمايةالمواصفات عن عربية ال
 أن الطلب      ً فعليا  يعني وهذا ما ، الطلب إيداعفي وقت 

در س َ  ي  وعناصر الحماية على أساس المواصفات،  ُ  
ُ      ت عتبر  ،ة. ولكنيليزكالواردة باللغة اإلن ،والملخص

ة قبل إصدار براءة ية ضروريالترجمة إلى العرب
مجلس التعاون راع لاالختراع، ألن وثيقة براءة االخت

 ،المستندات الداعمةأما ة. يتصدر باللغة العرب يالخليج
والتنازل ووثيقة تسجيل الشركة،  يكالتوكيل الرسم

فيمكن توقيعها ببساطة، كما يمكن للمحامي المخصص 
القوننة لبراءات االختراع أو وكيلها إصدار المزيد من 

 .مجلسالمن دول  دولة يفي أ يعلى المستوى المحل

ة المتحدة قسم يوقد أنشئ في اإلمارات العرب
 يادتحعلى المستوى اال الملكية الفكريةفي  صمتخص

المنازعات ة لمعالجة يفي محكمة أبو ظبي االبتدائ
القرار على      ً بناء  ، الملكية الفكريةالمتعلقة بحقوق 

القضايا وصارت  .6201246لعام  137رقم  يالوزار
َ  ّ              ت ب ت  بموجب قرار من  ة في غضون يالمحكمة االبتدائ ُ 
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الذي كانت  الوقت أي نصف،                ً ستة أشهر تقريبا  
أن بعض القرارات الصادرة ن من   � بي   َ ت  . كذلك، تستغرقه

يعكس  المعقدة الملكية الفكريةمسائل التعامل مع 
. وتجدر اإلشارة إلى أن دائرة زيادة في الوعي والخبرة

ّ           ة في دبي قد طب قت النظام يالتنمية االقتصاد              
لتقديم الشكاوى المتعلقة بتزوير العالمات  ياإللكترون

ة، الذي يسمح ألصحاب الحقوق بتقديم يرالتجا
، وبتحميل شهادات التسجيل في  ً ا  يشكاوى إلكترونال

   ّ            يمك ن المسؤولين  وهذا ماة المتحدة، ياإلمارات العرب
 يعن أ  ً ا  ة بحثيمن مراقبة السوق بصورة طوع

رة ّ   منتجات مزو           247. 

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز امتالك و
في  ير َ ط                     َ فق مجلس الوزراء الق  وا الملكية الفكرية،

، على مشروع قرار قدمه وزير 2016أبريل /نيسان
ُ     ت عنى مظالم االقتصاد والتجارة بشأن إنشاء لجنة 

مكتب براءات االختراع. يتخذها بالقرارات التي 
اإلنفاذ والتقاضي على ة ياللجنة الرئيسمهام مل توتش

ين بتسجيالت البراءات  َ                     المتعلق  ة. يوالتراخيص اإللزام      
وهي مدير مكتب براءات االختراع اللجنة ويرأس 

تضم ممثلين عن وزارة االقتصاد والتجارة، ومؤسسة 
تجارة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة 

 قطر.وصناعة 

 ،البراءاتة با��س، ومعاهدة التعاون بشأن يا�فاقالبراءات: بموجب طلبات  إيداعالمقارنة في مجال  .24 الشكل
 يومجلس التعاون الخليج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على الموقع  توفرم .Drug Patent International در:المص
http://drugpatentsint.blogspot.com/search?q=Filing+patents+comparison&x=0&y=0. 
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 وال يقدم نطاق نظام براءات االختراع في 
 اون الخليجي الحماية لنماذج المنفعة مجلس التع

 أو ما يسمى ببراءات االختراع الصغيرة. كذلك، 
هو ال يتوافق بالكامل مع أحكام معاهدة قانون 

البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، ويفتقر 
إلى بعض الجوانب مثل نشر الطلبات وإبطالها، 
ض باإلضافة إلى المعاملة الوطنية. وتم اقتراح بع

التعديالت لتحديث القانون كونه األقدم بالمقارنة مع 
قوانين البراءات الوطنية في الدول األعضاء في 

 .)24 الشكل(المجلس 

ون وأنشأ مكتب براءات االختراع لمجلس التعا
 الخليجي جائزة لتعزيز االبتكار واالختراع 

بشأن البحث العلمي  20بما يتماشى مع المادة 
والتقني من الفصل الرابع من االتفاقية االقتصادية 

 . وتنص 2001248لدول مجلس التعاون لعام 
على ما يلي:  "الملكية الفكرية"هذه المادة بعنوان 

لتشجيع تقوم الدول األعضاء بوضع برامج "
الموهوبين، ودعم االبتكار واالختراع، وتتعاون في 
مجال الملكية الفكرية وتطوير األنظمة واإلجراءات 

الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، 
وتنسق سياساتها في هذه المجاالت تجاه الدول 

والتجمعات اإلقليمية األخرى والمنظمات اإلقليمية 
 .249"والدولية

الملكية ة بشأن يالجهود اإلقليم .اءب
 ةيفي المنطقة العر� الفك��ة

هائلة في         ً ة جهودا  يوجامعة الدول العرب الويبوبذلت 
الملكية مجال بناء القدرات وزيادة التوعية حول 

كبير من جزء دعم يو .يعلى المستوى المحل الفكرية
ين، وتمكين النساء                          َ الجهود المساواة بين الجنس  هذه 

. وفي ما يلي بعض األنشطة على حد سواء والرجال
 .      �                               التي ا قيمت في السنوات القليلة الماضية

لويبو في اة يالعربللبلدان  ياإلقليمالمكتب قام 
تعميم مراعاة منظور المساواة بين بشأن  عدةبأنشطة 

ين   ة منها:يومسائل أخرى في المنطقة العرب     َ   الجنس 

النساء على يع تشجبشأن العربي  ياإلقليمالمؤتمر  •
قد بالتعاون مع االبتكار ُ                ، الذي ع  جمعية النساء        

 (WWIEA) المخترعات والمقاوالت في العالم
 مايو/أيار 10إلى  7ة، من يوجامعة الدول العرب

 ؛2017
النساء في تشجيع "جلسة ليوم واحد حول  •

من أجل  المنطقة العربية على االبتكار واإلبداع
قدت ، "ةيالتنمية االقتصاد على هامش االجتماع ُ     ع 

ة ية الصناعيمكاتب الملكرؤساء الثامن ل التنسيقي
 12في القاهرة، في وذلك  ،بالدول العربية

، وقد صدر إعالن القاهرة إثرها. 2018أبريل /نيسان
 على اإلعالن  في 250وتنص التوصية السادسة

إلبداع وتطوير ا ي     ً               إدراكا  لدور النساء ف"ما يلي: 
 الويبوبجهود المشاركون ، أشاد ياالقتصاد الوطن

اليوم العالمى شعار لدعم المرأة، وال سيما تخصيص 
 لموضوع 2018لالحتفال بالملكية الفكرية لعام 

   ّ  وذك ر  .’اإلبداعاالبتكار وتمكين التغيير: المرأة فى ’
وجامعة الدول  الويبو بين تعاونالالمشاركون ب

في هذا المجال، ودعوا إلى  2017عام  فية يالعرب
مع الويبو في هذا  يزيادة تعزيز التعاون العرب

 ؛"المجال
ة يالمشاركة في احتفاالت جامعة الدول العرب •

تمكين "ة بعنوان ية الفكريللملك يباليوم العالم
        �     ، التي ا قيمت "واإلبداع بتكارالتغيير: المرأة في اال

 ؛2018أبريل /نيسان 24و 23في 
الملكية ومنظور الجنساني ال"جلسة خاصة حول  •

، خالل االجتماع شبه "ةيوالتنمية االقتصاد الفكرية
في  الملكية الفكريةحول دور  يالعرب ياإلقليم

قد في القاهرة، الذي ة، يتحقيق التنمية االقتصاد ُ                ع 
تشرين  1أكتوبر إلى /لوتشرين األ 30من 

 ؛2018نوفمبر /الثاني
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 الملكية الفكريةحول العربي  ياالجتماع اإلقليم •
قد في القاهرة،  ُ                والشباب، الذي ع  تشرين  8و 7 يومي              

 ؛ 2018نوفمبر /الثاني
ة المشتركة بين منظمة الصحة يورشة العمل اإلقليم •

ة بشأن ية والويبو ومنظمة التجارة العالميالعالم
والتجارة، التي  فكريةالملكية الالصحة العامة و

تشرين  21إلى  18 �                         ا قيمت في مدينة الكويت، من 
 ؛2018نوفمبر /الثاني

ورائدات  الملكية الفكرية"حلقة نقاش بشأن  •
ة بإدارة ية المعنيخالل ورشة العمل الوطن "األعمال
الفعالة عبر المؤسسات  الملكية الفكريةأصول 

 19        �                ، التي ا قيمت في دبي، في المتوسطةالصغيرة و
 ؛ 2019مارس /آذار 20و

وريادة  الملكية الفكريةبشأن  يقليماإلجتماع الا" •
ة ياستضافته المملكة األردنالذي  "األعمال
ة، بالتعاون مع أخصائي التنوع في الويبو يالهاشم

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة وشعبة 
قد في تموز ُ           األعمال، الذي ع   .2019يوليو /             

        ً ة قرارا  ي، اعتمدت جامعة الدول العرب2012وفي عام 
ة في يالتنافسوة ية الفكريينص على إنشاء إدارة للملك

رة تفاهم تم           ّ ة، بعد مذك  يقطاع الشؤون االقتصاد
، اإلدارةذه هوكانت  .251ين                         َ توقيعها مع الويبو قبل عام  

حماية حقوق  يزفي تعز    ً جدا  ناشطة  منذ تأسيسها،
وإنفاذها ومواءمة التشريعات ذات  الملكية الفكرية

بشكل عام.  الملكية الفكريةالصلة، وفي التوعية حول 
 :من األنشطة التي قامت بهاو

عة               ّ           ، تم تعديل مذك رة التفاهم 2018في عام  • ّ    الموق      
لتشمل والويبو وتحديثها ة يبين جامعة الدول العرب

. الملكية الفكريةمجاالت متعددة في مجال 
ذات االهتمام األمور ن في اوتتعاون المنظمت

، حول مختلف جوانب الملكية الفكريةالمشترك 
 ، وتنظيمالعربية تعزيز التعاون بين البلدان وكذلك

والندوات ذات الصلة مشتركة المؤتمرات ال وعقد
 ؛بتكارواال الملكية الفكريةب

تدير وتباشر من ة موحدة ية عربيآل اإلدارةخلقت  •
 منطقةالفي  الملكية الفكريةموضوعات  خاللها

تنسيقية ة ياجتماعات دور فقامت بعقد .ةيلعربا
مع  ةيين في البلدان العربيللمسؤولين الحكوم

 ؛252الويبو
يهدف  نفذت اإلدارة مشروع فيلم مشترك مع الويبو •

لحاالت ة يإلى تثقيف المستهلك حول اآلثار السلب
من أجل نشر ثقافة والتقليد، وذلك  يالتجارالغش 

. وقد كتب السيناريو الملكية الفكريةاحترام حقوق 
اب سيناريو مشهورون ّ                   كت  في  شاركو ،من مصر  

 هاني رمزي؛ يالممثل المصر الفيلم
ة يللملك ياليوم العالمب       ً احتفاال  سنة تنظم اإلدارة كل  •

خبراء في مجال نخبة من الة يشارك فيه يالفكر
 عدد كبيرو، وأساتذة من الجامعات، الملكية الفكرية

طالب المن المخترعين والمبتكرين والمحامين و
الملكية نشر الوعي حول لالشباب ن ييجامعال

 على نطاق واسع؛ الفكرية
في  الملكية الفكريةدليل مكاتب "اإلدارة أصدرت  •

المتعلقة بيانات ال، الذي يحتوي على "الوطن العربي
ة يمكاتب الملكعن ين يحكومالمسؤولين بال

ة، يفي البلدان العرب وحق المؤلفة يالصناع
دليل المخترعين العرب "باإلضافة إلى 
 ؛"واختراعاتهم

المشترك في مجال  يفي إطار تعزيز العمل العرب •
 يالقإطار أخوضع العلوم والتكنولوجيا، وبهدف 

      ً بعيدا  التوجيه الصحيح يوجه العلم والتكنولوجيا 
 مشروع إعداد     �   ة، ا طلقيعن الممارسات غير األخالق

باالشتراك  ،عة أخالقيات العلوم والتكنولوجياشر
 ةيللبحوث العلم ي، والمجلس الوطناليونسكومع 
والتكنولوجيا  ية البحث العلمي، وأكاديملبنانفي 
، األردنة في يالملكة ية العلمي، والجمعمصر في

الجهات وعدد من  ،تونسفي ومعهد باستور 
ُ    َ ة ذات الصلة. وت عتب  ياإلقليم  الملكية الفكريةر حماية               
لحماية جميع الشرعة في هذه   ً ا  يرئيس     ً عامال  

في إنتاج التكنولوجيا ونقلها، المشاركين األطراف 
 وناشري نمؤلفيالمعايير لحماية الشرعة كما تضع 
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في ة ية العربمالقوقد صدر عن . العلميةالبحوث 
قدت دورتها الثالثين ُ     ، التي ع  في في تونس        

 31في  722، القرار رقم 2019مارس /آذار
الشرعة بالموافقة على  2019مارس /آذار

 بين الجهات البحثيةونشر مبادئها واالسترشاد بها 
 .ةيفي المنطقة العرب

 للبحوث ي، اعتمد المركز العرب2012 عامفي و
ة ية التابع لجامعة الدول العربية والقضائيالقانون

 - الملكية الفكريةلحماية  يرشادستاال يالقانون العرب"
ل: حماية حق ّ            الجزء األو  والحقوق  المؤلف         

 .253"المجاورة

نقاط القوة، ونقاط الضعف، تحليل  .يمج
 (SWOT)والفرص، والتهديدات 

 الهدف 

الضعف والفرص نقاط القوة ونقاط يهدف تحليل 
الجهات والسياسات صانعي إلى تزويد  والتهديدات

ات إنشاء حقوق يالذين يشاركون في عمل المعنية
 ة، يوإدارتها في المنطقة العرب الملكية الفكرية

 ، وتقييم الملكية الفكريةبأداة لتقييم أنظمة 
لدعم تحقيق أهداف  بتكارخياراتهم من أجل تعزيز اال

 أننتائج هذا التحليل من شأن التنمية المستدامة. و
المخترعين، ومنظمات البحث، والجامعات، تساعد 

، والشركات المتناهية الصغر وأصحاب المشاريع
، والشركات الناشئة، باإلضافة المتوسطةوالصغيرة و

ة وإن لم تكن يإلى اإلدارة على اعتماد نظرة عالم
 الملكية الفكريةة لنظام يلقيم األساسحول ا ،شاملة

 ة.ياألساس هومسائل

ن و ّ   سوف يبي  ة يتحليل التوازن بين الموارد الداخلال      
 الملكية الفكريةوالعوائق التي تتعلق بمسائل خاصة ب

الخارجية ة من جهة، والفرص يفي المنطقة العرب

والمخاطر من جهة أخرى. ومن شأن ذلك أن يساعد 
أن يعرض الخيارات وطويل األمد الفي التخطيط 

 المتاحة ومسارات العمل الممكنة.

 ةيالمنهج 

البلدان على الرغم من الصعوبات التي تواجهها 
الملكية على تحسين أنظمة عملت هذه البلدان  ،ةيالعرب

ة. يالمعايير الدولمن الخاصة بها وتقريبها  الفكرية
ة يقوانين للملك قد وضعتة يجميع الدول العربف
ة مسؤولة عن ية، وأنشأ معظمها سلطات حكوميفكرال

اإلدارة  هذه ولكنتسجيل الحقوق المذكورة وإدارتها، 
في هيئة واحدة في معظم البلدان. وتؤدي غير مركزة 

في الخاصة المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث 
من خالل زيادة الوعي       ً لتزما  م     ً دورا  ة يالمنطقة العرب

وإنفاذها.  الملكية الفكريةوالمساعدة في إنشاء حقوق 
ة مثل الويبو وجامعة الدول يمنظمات دولكذلك، تبذل 

ة تهدف إلى تطوير يلصالح البلدان العرب        ً ة جهودا  يالعرب
 الملكية الفكريةأنظمة متوازنة ومتاحة خاصة ب

 تكافئة. وتحاول هذه المنظمات أن ية واإلقليميالعالم
ز االوإلبداع، ا ّ     تحف  التنمية تساهم في و ،بتكار  

 ة، مع الحفاظ على المصلحة العامة. ياالقتصاد

نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص إن تحليل 
 يم الوضع الحال ّ ي  يق  ّ ي  هو تحليل ظرف والتهديدات

. وهو يستند إلى ةية في المنطقة العربية الفكريللملك
ة وللمعلومات يلقوانين الدول العرب دراسة نظرية

دراسات، والمؤشرات المستخرجة من التقارير، وال
 ة المتاحة بنسخ مطبوعةية، والمقاالت العلميالعالم

. وتتم مقارنة وموجودة على اإلنترنت على الورق
البلدان المتقدمة  في جيدةنتائجه مع الممارسات ال

من الكثير تحليل ال يشملة. ويوالمنظمات الدول
بما فيها مرحلة البدء  ،الملكية الفكريةمجاالت أنظمة 

ة يإدارتها، وكيفوتشكيل ، الملكية الفكرية بحقوق
ة ية المالي، والجهوزبتكارلال يةمينظبيئة الت، والإنفاذها

 ة.يإلبداعات األدمغة في المنطقة العرب



90 

اجتماع فريق "إلى نتائج   ً ا  ضويستند التحليل أي
في المنطقة  الملكية الفكريةبأنظمة  يالخبراء المعن

قد في مقراإلسكوا ونظمته الذي  "ةيالعرب في  هاُ          ع 
 شارك في .2019254أبريل /بيروت، في نيسان

كل من البلدان التالية:  ممثلون وممثالت عن االجتماع 
األردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، 
مان، وفلسطين، وقطر،  ُ                     والسودان، والعراق، وع                      

كما شارك فيه مصر، والمغرب، والكويت، ولبنان، و
ة للتربية والثقافة يالمنظمة العرب ت عنممثلون وممثال

ة، والويبو. ي، وجامعة الدول العرب)ألكسو( والعلوم
ات معلومات بشأن وضع الملكية /وعرض المجتمعون

 واوتبادلالفكرية والتحديات التي تواجهها في بلدانهم، 
وجهات نظر بلدانهم ومؤسساتهم في ما يتعلق 

بشكل ناقشات الم       ّ       . وانصب  تركيز الملكية الفكريةب
الضعف والفرص نقاط القوة ونقاط خاص على 

والتي  الملكية الفكريةوالتهديدات التي تواجه أنظمة 
والفعالية كفاءة العلى  يوسلب يتؤثر بشكل إيجاب قد

الملكية وعلى مستقبل أنظمة  ،ةيالقطاعات اإلنتاجفي 
 ة.يفي المنطقة العرب الفكرية

 ،تحليلمثل هذا الالصعوبات التي تواجه  منو
 إجراءاتهاوة يالعربالبلدان االختالف الكبير في قوانين 

التحليل في  تناولي ولهذا السبب، .فرصهاوها تحدياتو
ياتأجزائه األربعة ال ّ    تحد  .                   ً والفرص األكثر شيوعا     

  ٍ ء  جزكة ية الفكرية للملكيخطة وطن ويشكل عدم توفر
التحدي األكبر الذي يؤثر على  بتكارة االيمن استراتيج

تنمية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الوطني 
التحليل مقارنة مع  قدم. ويفي جميع البلدان العربية

ّ                         التي ت طب ق في جميع أنحاء العالم،  جيدةالممارسات ال   ُ      
قبل البدء بتنفيذ  الملكية الفكريةويغطي حالة نظام 

خالل إنشاء الحقوق  ويستمر، الملكية الفكرية حقوق
دارة إل يم الوضع الحال ّ ي  يقوهو وتسويقها وإنفاذها. 

ة، يفي المنطقة العرب ملكية الفكريةالوطنية للمكاتب ال
، ورؤيتها ومهمتها، اختصاصهابما في ذلك نطاق 

، ومواردها ية حوكمتها، وتصميمها التنظيميوهيكل
يل ، باإلضافة إلى تحلية ومتطلبات تشغيلها اآلليالبشر

ة يوأنظمتها في المنطقة العرب الملكية الفكريةقوانين 
 .بتكارلال يةمينظبيئة التة اليوجهوز

 التحليل 

في  بتكارواال الملكية الفك��ةنقاط قوة  (أ)
 ة يالمنطقة العر�

الخاصة بجميع الدول  الملكية الفكريةتتوافق قوانين 
ة يالدول الملكية الفكريةمع نصوص          ً ة تقريبا  يالعرب

هذه الترسانة تساعد ة. ومن المفترض أن يئيسالر
للشركات  ةناجحال البيئة التنظيميةة في تعزيز يالقانون

ة المؤهلة وفرص يالموارد البشر اتغذيه يتالو، الناشئة
 ة.يالتمويل في المنطقة العرب

 للشركات الناشئة ةناجح بيئة تنظيمية (1)

العربية، التي تمر بمرحلة من أصبحت المنطقة 
الت االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ّ                                   التحو      

ولريادة  يالتجار بتكارلال       ً مزدهرا        ً مركزا  الكبيرة، 
عتب ر .األعمال َ  وي     ُ إلى المتزايد بسرعة الوصول   

اعتماد  النزعة إلىإلى جانب  ،التكنولوجيا في المنطقة
ة التي يلقورات ا         ّ من المتغي   ،ةيالبرامج الرقمواستهالك 

 .255         ً ابة نسبيا  الشالمجموعة السكانية تتفاعل مع 

اد ور دمج     �                          وقد ا طلقت مبادرات عدة تشجع على 
زا  األ األعمال ّ   ً كثر تمي   يفي حوار وطنفي العالم العربي        
ة تحدياتحول ال يوإقليم فعلى سبيل  .256     ّ الملح 

ومجلس  يالعالم يالمثال، اختار المنتدى االقتصاد
ة يشركة عرب 100ة أفضل يالبحرين للتنمية االقتصاد

 يلمشاركة في البرنامج الرسمل 2019لعام ناشئة 
 ل حول ِ ب   ْ ق     ُ الم   يالعالم يلمنتدى االقتصادجتماع اال

 حيث يمكنها التواصلا، فريقيأالشرق األوسط وشمال 
 لمناقشةالصناعة والحكومات من عالم مع قادة 

 تحقيق قيم مضافةة يوكيف امستقبل صناعاته
.257هااتلمجتمع
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وال تزال صناعة التكنولوجيا في المنطقة العربية 
                                     ً       جديدة إلى حد ما، وال تشكل بالتالي مجاال  يهيمن 

َ                        ً    عليه الذكور. ولذلك ت عتب ر التكنولوجيا فيها مجاال  كل     ُ                    
شيء فيه ممكن، بما في ذلك كسر المعايير الجنسانية، 

وهذا ما يجعلها صناعة جذابة بالنسبة إلى النساء. 
                            ً  ألعمال في المنطقة العربية طرقا  وتجد رائدات ا

                 ّ                         جديدة ومبتكرة يتغل بن من خاللها على الحواجز 
أو يبدأن أعمالهن /القائمة، ويدخلن القوة العاملة و

الخاصة. وتشير اإلحصاءات إلى أن واحدة من كل 
ثالث شركات ناشئة في المنطقة العربية تؤسسها أو 

دي تديرها امرأة، وهذه نسبة تفوق مثيلتها في وا
في  )عاصمة التكنولوجيا في العالم(السيليكون 

كاليفورنيا بالواليات المتحدة، حيث تشكل األعمال 
في المائة فقط  17التجارية التي تقودها النساء نسبة 

 من إجمالي األعمال.

تشتمل مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات على المهارات األساسية إلدارة الشركات 

شئة في الثورة الصناعية الرابعة. وقد بلغت نسب النا

يجات العلوم  ّ             خر  والهندسة والرياضيات  والتكنولوجيا 
في بلدان عربية عدة مستويات وضعت هذه البلدان 
                                                 ً  بين البلدان الرائدة في العالم في هذا المجال. ووفقا  
جن من  ّ       لليونسكو، تتراوح نسب النساء اللواتي يتخر                                         

 57و 34في البلدان العربية بين  هذه المجاالت األربعة
في المائة، وهي نسب تفوق مثيالتها في الواليات 

. وتشير التقديرات التي وضعتها 258المتحدة وأوروبا
شركة ماكينزي إلى أن تزايد نسبة مشاركة النساء في 

 600القوة العاملة يمكن أن يساهم في زيادة ما يعادل 
لي للمنطقة مليار دوالر إلى الناتج المحلي اإلجما

. ومن شأن تمكين المرأة العربية 2025259بحلول عام 
من القيادة واالبتكار أن يفتح قنوات جديدة للنمو 
االقتصادي في قطاعات الصناعة الجديدة، فالمرأة 
قوة يجب أخذها في الحسبان على ساحة األعمال 

 الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.

، بلغ المعدل الوسطي لمؤشر ريادة 2018وفي عام 
. 260في المائة 37األعمال العالمي لبلدان المنطقة 

وسجلت كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة 

 قطر
 اإلمارات العر�ية المتحدة
مان   ُ   ع 
 الكويت
 تونس
 المملكة العر�ية السعودية
 األردن
 لبنان
 المغرب
 مصر
 الجزائر
 مو��تانيا

 إدراك الفرص

 المهارات الالزمة لبدء األعمال

 قبول المخاطر
 التش�يك

 الدعم الثقافي

 نشوء الفرصة
 استيعاب التكنولوجيا
 رأس المال البشري
 المنافسة
جات َ    ابتكار المنت              

 ابتكار العملية
 نمو مرتفع

 تدو�ل

 رأس المال المجازف
0          10          20          30         40          50       60 0         10       20        30       40        50       60 
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مان أفضل أداء، في حين سجلت الجزائر  ُ                                    وع   
 .)25 الشكل(وموريتانيا األداء األدنى 

تتمتع بمستوى ة المؤهلة التي يالموارد البشر (2)
 بتكاراال/   ٍ          عال  من اإلبداع

ة في جميع أنحاء يلقد ازدادت المستويات التعليم
ات، كان معدل التحصيل يففي الستين .ةيالمنطقة العرب

يكن األدنى في العالم، إذ لم بين في المنطقة  يالعلم
أكثر من سنة  وما فوق سنة 15 ن هم بعمر الـ       َ يتلقى م  

، ازداد 2000و 1980ي                           َ واحدة من التعليم. وبين عام  
. وقد كان المائةفي  150 تعليم الكبار بنسبة تفوق الـ

األسرع في العالم، بصرف النظر عن بين هذا النمو 
 .261المنطقة أو فئات المداخيل

ظهر مؤشر تنافس ُ               وي  أن  2017لعام  يلمالعا المواهب ةي 
مثل لبنان  في بلدانمرتفع  يمؤشر المعرفة العالم

، واإلمارات العربية )52المركز (، واألردن )46المركز (
  .262)55المركز (، وتونس )54المركز (المتحدة 

تجذب الشركات والمواهب البلدان وبما أن هذه 
                                ً تتمتع بالقدرة على أن تصبح مركزا   هية، فياألجنب
 للتكنولوجيا والشركات الناشئة.  ً ا  يإقليم

 ة التمويليجهوز (3)

ما في يلقد ازداد تمويل الشركات الناشئة، ال س
. ففي يمجلس التعاون الخليج بلداناقتصادات 

ة المتحدة، ارتفعت استثمارات األسهم ياإلمارات العرب
مليون  100من في شركات التكنولوجيا الجديدة 

 عاممليار دوالر في  1.7إلى  2014 عامدوالر في 
ة التي يية العربوقمة التنمالبت حوقد ر .2016263

قدت في  بإنشاء  2019يناير /كانون الثاني 20ُ        ع 
التكنولوجيا مجاالت ستثمار في لالصندوق 

 ،مليون دوالر 200 قدرهبرأسمال  يواالقتصاد الرقم
كل من الكويت  ومساهمةركة القطاع الخاص، بمشا

مليون دوالر. ودعا  50بمبلغ وقطر في رأس المال 

ُ                 إعالن  بيروت الذي صدر  ة ي     َ      الدول  العرب عن تلك القمة   
االقتصاد تعزيز في  لإلسهامإلى دعم هذه المبادرة 

واعدة للشباب فرص عمل خلق و المشترك يالعرب
العربية ويل ومؤسسات التم البنوك، وتشجيع يالعرب

على المساهمة في دعم هذه المبادرة بطرق  ةالمشترك
 .264   ّ                    تمك نها من تحقيق أهدافها

في  االستثمارييمر نظام االستثمار في رأس المال و
فقد كثف أصحاب رأس  .المنطقة في مرحلة ازدهار

أصحاب بزغ نشاطهم، في حين  االستثماريالمال 
ة جدد داخل المنطقة استثماريرؤوس أموال 

ين            َ لهذين النوع   يوخارجها. وقد ارتفع العدد اإلجمال
في  145إلى  2008في عام  9من المستثمرين من 

       ً ن عددا  و. ويضم هؤالء المستثمر2016نهاية عام 
ة االستثماريمن أصحاب رؤوس األموال       ً كبيرا  

         ً استثمارا  الذين يستثمرون  والدوليينين ياإلقليم
عات والحاضنات       ً ناشطا   ّ               في المنطقة، إلى جانب المسر                           

 .265والمستثمرين المالئكة

جديد في  ي، تم تسجيل رقم قياس2018 عامفي 
، مع ازدياده ايمجال تمويل الشركات الناشئة إقليم

، في حين 2017مقارنة بعام مائة الفي  31بنسبة 
على استقراره في عام  يحافظ االستثمار األجنب

رت . وفي العام نفسه، لمائةافي  30بمعدل  2018 ّ    تصد    
ة يالصناعات التجارالئحة ة يالتكنولوجيا المال

 المائةفي  8ة بزيادة في الصفقات نسبتها ياإللكترون
 .2017266عام عن 

المتوافقة مع المبادئ  الملكية الفكريةقوانين  (4)
 ةيالرئيس الدولية

ة يات الدوليفاقتة أعضاء في االيإن جميع الدول العرب
نطاقات  ضمن لكنو، الملكية الفكريةالمتعلقة ب

أحكام مع من قوانينها  ويتوافق الكثير ،267مختلفة
ة، يدساتير بعض الدول العربحتى أن تريبس.  اتفاق

الملكية على بنود متعلقة بتشتمل مثل مصر وتونس، 
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ينص  يلدستور المصرا، ولكن بصيغة موجزة. الفكرية
في  الملكية الفكريةتحمي الدولة جميع أنواع "على أن 

على  يفي حين ينص الدستور التونس "جميع المجاالت
وفي اإلمارات . 268"مضمونة الملكية الفكرية"أن 

ة المتحدة على سبيل المثال، أصبحت حماية يالعرب
ة في السنوات القليلة الماضية، يأولو الملكية الفكرية

الملكية ة بمراجعة قوانين يعربالدول الغالبية وقامت 
 .269ةيللمعايير الدول                         ً الخاصة بها وتحديثها وفقا   الفكرية

  بتكارواال الملكية الفك��ةنقاط ضعف  (ب)
 ةيفي المنطقة العر�

في  ةيالوطن الملكية الفكريةات ييؤثر غياب استراتيج
ضعف أنظمة إدارة  ، الذي يترافق معالمنطقة العربية

على  يبشكل سلب ،وإنفاذها الملكية الفكريةحقوق 
. باإلضافة إلى ذلك، يشكل بتكارلال البيئة التنظيمية

، والنقص في والتطويراإلنفاق على البحوث تدني 
الملكية حقوق شأن مستوى التعليم والوعي والثقافة ب

 .هذه البيئةة في إضعاف يعوامل رئيس ،الفكرية

 لملكية الفكريةل الوطنيةات يستراتيجاالغياب  (1)

ة خطوات مهمة لتحسين البيئة ياتخذت البلدان العرب
ة على مدى السنوات العشر ية الفكرية للملكيالقانون

ة يوطنالات يستراتيجأن االالماضية. وعلى الرغم من 
البيئة التنظيمية كون تل ضرورية ةية الفكريللملك
ة. وقد يمعظم البلدان العربغائبة في فهي ، ةفعال

منظمة التجارة  في األعضاءالعربية قررت الدول 
ألنها رأت أن  هذه المنظمة إلى االنضمام العالمية

على ممارسة بعض تمنحها القدرة قد ة فيها يالعضو
، في حين أنها لن تتمتع الدولية لتأثير على التجارةا

ل الدووقد احترمت بهذه القدرة من خارج المنظمة. 
ة اإلطار ية األعضاء في منظمة التجارة العالميالعرب

عتبر بمثابة ية الفكريالالزم للملك يالتشريع ُ             ة، الذي ي          
 يالسياس يينة على المستوية أساسية وطنياستراتيج

. وعلى الرغم من اعتماد هذه البلدان يواالقتصاد

لما تقتضيه البلدان      ً وفقا   الملكية الفكريةقوانين 
تبدو غير راغبة أو غير ملتزمة أو غير  فهيالمتقدمة، 

قادرة على العمل بشكل سريع وكامل على النحو 
ة فعالة. ويمتلك ية تنفيذ وطنيستراتيجالالمطلوب 

ة ية استراتيجيعدد ضئيل فقط من البلدان العرب
مان، ويجب تحديث  ومنهاة، ية الفكرية للملكيوطن ُ                 ع 

ات باستمرار وتعزيزها لمواكبة يتراتيجهذه االس
 بتكارة في مجال االية والدوليالتطورات اإلقليم

ة غير األعضاء يوالتنمية المستدامة. أما البلدان العرب
ة، فيفتقر معظمها إلى يفي منظمة التجارة العالم

ة التي ينبغي أن ية الفكرية للملكيوطنالة يستراتيجالا
ة يتكمل بخطط خمسس   ُ ة ت  ية رئيسيتكون نقطة مرجع

 يتضع على سبيل المثال هدف تطوير كل بلد عرب
د الطريق إلى و ، ً ا  ر    ِ مبتك    ً ا  ليصير بلد ّ              تمه  إلى  االنضمام  

 ة في المستقبل.يمنظمة التجارة العالم

 الملكية الفكريةحقوق  وإنفاذ عف إدارةض (2)

ت ه الويبو في      ً وفقا   ْ             الستقصاء أجر   َ بشأن  2002 عام          
ة التي ين أن العقبات الرئيس � ي  تب ،270التزوير والقرصنة

تقف في وجه القضاء على التزوير والقرصنة في 
من الدول األعضاء ال تعود إلى جوهر القانون، الكثير 

الحال  ذه هي، وهوإنفاذهبل إلى الضعف في إدارته 
ة. وفي كثير من الحاالت، يفي معظم البلدان العرب

 :ما يلي ة أنظمة اإلنفاذ إلىيفعاليعود سبب عدم 

عدم تغطيتها ة أو يعدم صياغة التشريعات بفعال •
 ؛ ً ا  واسع  ً ا  نطاق

ة والتمويل والخبرة يالنقص في الموارد البشر •
 ة؛يالعمل

ة النقص في المعرفة لدى أصحاب الحقوق  • ّ   وعام     
 بشأن حقوقهم؛الناس 

في اإلنفاذ، بما في ذلك  •                   ّ                      النقص في تدريب موظ 
 ضاة؛المحاكم والق

التنسيق عدم كفاية ة تنجم عن يمشاكل منهج •
 ة.يالشفافالنقص في ، بما في ذلك يوالدول يالوطن
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ُ                                            كذلك، ت عتبر مشاركة وزارات متعددة في إدارة الملكية        
                    ً     ً                     الفكرية وإنفاذها سببا  مهما  لضعف اإلنفاذ. إال أن 

المشكلة الرئيسية التي تواجهها الوزارات هي النقص 
الخبرة وفي القدرات في الموارد البشرية ذات 

 المؤسسية، كما هي حال السلطات القضائية.

 تدني اإلنفاق على البحث والتطوير (3)

في فترة ما قبل اتفاق تريبس، كانت حقوق الملكية 
الفكرية المتعلقة بالتجارة، كبراءات االختراع ونماذج 

المنفعة والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية، 
، التي تم تنقيحها 1883س لعام تخضع التفاقية باري

 . وكانت اتفاقية باريس سخية، 1967في عام 
إذ تركت القرارات المتعلقة بموضوع البراءات 

وشروطها ومدة الحماية للحكومات الوطنية المعنية. 
وقد أظهر مجال االختراع بعض االنحراف ألن بعض 
ج النهائي، والبعض اآلخر قام  َ                            الدول قام بحماية المنت                       

اية عملية التصنيع، والبعض المتبقي لم يقم بحم
 بحماية ال هذا وال ذاك.

أما بموجب إدارة اتفاق تريبس التابع لمنظمة التجارة 
العالمية، فيتمتع المستثمرون في مجال البحث 
والتطوير واالبتكارات الخاضعة للبراءات بمزايا 

كثيرة. وتتمتع الشركات التي تمتلك ابتكارات أكثر 
جات في جميع الدول بموقع أف َ                   ضل لتقديم المنت                

األعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما أن لديها 
                                      ً       مخاوف أقل من التزوير. ويوفر االتفاق أيضا  فترة 

   ً                          عاما  تضمن استفادة الشركات من  20حماية مدتها 
العائدات، ورسوم الترخيص، ورسوم نقل 

التكنولوجيا، وتمتعها بميزة االستفادة من عائدات 
 استثمارات البحث والتطوير الكبيرة.

وقد بلغ المعدل الوسطي العالمي لنفقات البحث 
في  2.22والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

. وسجلت جمهورية كوريا المعدل 2016المائة في عام 
األعلى من نفقات البحث والتطوير كنسبة من الناتج 

ة، وتليها كل من في المائ 4.22المحلي اإلجمالي إذ بلغ 
 في المائة.  2.74الواليات المتحدة وفنلندا بنسبة 

أما البلدان العربية فال تستثمر في اإلنفاق على البحث 
والتطوير بطريقة فعالة. وبحسب البيانات الشحيحة 

المتوفرة، اتضح أن أعلى نسبة إنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي تم تسجيلها في 

لبلدان العربية، كانت في اإلمارات العربية المتحدة ا
 في المائة. 0.96حيث بلغت 

الملكية الثقافة المتعلقة بو النقص في التوعية (4)
 الجامعةو المدرسةو في المجتمع الفكرية

ة يعلى الرغم من إطالق الويبو وجامعة الدول العرب
المستهلكين حملة توعية مشتركة تهدف إلى إطالع 

إلى و ،والتزوير ية لالحتيال التجاريعلى اآلثار السلب
، ال يمكن الملكية الفكريةزيادة ثقافة احترام حقوق 

الملكية ثقافة تطبيق تحقيق هذا الهدف من دون 
ة، ال يزال يونشرها. وفي المنطقة العرب الفكرية
في المدرسة أو في الجامعة  الملكية الفكريةتدريس 

ما يؤثر على الوعي العام تجاه هذه  ذا، وه ً ا  نادر     ً أمرا  
ُ                              المسألة. وت عتبر زيادة الوعي غاية في األهم ة ي          

ة ية الضروريوالبيئة التمكين بتكاربالنسبة إلى اال
لتحفيزه، بما في ذلك البحث والتطوير، والتعليم، 

وحماية  ،ةيوالتمويل، والشراكات، والقدرة االستيعاب
ذها. ولذلك، يبقى وإنفا الملكية الفكريةحقوق 

ة يوتبقى إمكاناته في المنطقة العرب       ً محصورا   بتكاراال
ن يسعى إلى إحداث التغيير                  َ بعيدة عن متناول م  

الوعي العام  توفرة الحياة، إن لم ييوتحسين نوع
تحرر القدرة التي الكثيرة ة يبشأن العوامل الرئيس

 .271بتكاراال على

في المنطقة  بتكارواال الملكية الفك��ةفرص  )ج(
 ةيالعر�

إلرساء البيئة التنظيمية  يتوفر الكثير من الفرص
هذه  ة، وبإمكانية في المنطقة العربية الفكريللملك
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ة ياإلرادة السياسمن خالل        ً تحديدا  زدهر تأن  البيئة
ل من االقتصادات القائمة على النفط  ّ                                  لتحقيق التحو             

 ومن شأنإلى اقتصادات قائمة على المعرفة. 
االستثمارات في نقل التكنولوجيا التي تركز بشكل 

الملكية أو تخصيص حقوق /على ترخيص و يأساس
كذلك، والبحث والتطوير.  بتكاراال أن تعزز ،الفكرية

مع األسواق برى الكة ييمكن أن تتنافس السوق العرب
الملكية األخرى على نحو أفضل إذا تم تنسيق أنظمة 

 إدراجتم قد ة. ويالعربالبلدان في مختلف  الفكرية
لتنمية اات يهذه األهداف ضمن خطط واستراتيج

 ة للسنوات الخمس يالعربالبلدان ة لبعض يالوطن
أو العشر القادمة، وال شك في أن تحقيق هذه 

يق أهداف التنمية األهداف سيساهم في تحق
 .2030المستدامة لعام 

ل من اقتصاد قائم على النفط إلى  (1) ّ                                التحو      
 بتكاراقتصاد قائم على المعرفة، واالستثمار في اال

 البحث والتطويرو التكنولوجياو

إلى  يينتقل العالم اليوم من اقتصاد العصر الصناع
. وباتت االقتصادات تعتمد ياقتصاد العصر المعلومات

مسارات باعتبارها  يعلى المعرفة ورأس المال الفكر
اء نشوء تكنولوجيا المعلومات  ،ة للتنميةيرئيس ّ                             جر   

واالتصاالت. ويؤدي استغالل المعرفة في كل 
بات  ّ     التشع  خلق في   ً ا  يحيو                     ً وعلى جميع األوجه دورا      

أكثر  لبحث والتطويرلالثروات وفي تحقيق تمويل 
          ً ة، وخصوصا  يعربوقد شرع بعض الدول ال .272       ً التزاما  

ة قائمة ي، في تحقيق تنمية اقتصاديدول الخليج العرب
وإذا ما تم تطبيق ذلك بفعالية، ستتمكن  .على المعرفة

الناجمة عن تقلب  تحدياتمن معالجة ال هذه الدول
وعن  يأسعار النفط والغاز، وعن التنويع االقتصاد

 وخلق فرص عمل. يالحاجة إلى بناء رأسمال بشر

ّ  وتحد   من التهديدات وتحمي  لكية الفكريةالم   
مع ازدياد ال سيما جات القائمة على المعرفة،      َ المنت  

ات اإلنترنت لزيادة التشارك ياستخدام تقن التوجه نحو

حماية للمواد الخاضعة ل يواالستخدام غير القانون
الملكية إدراج  يمن الضرور ،لذلك. ةية الفكريلملكا

 .273عند العمل على تسويق فكرة مبتكرة الفكرية

للعلوم        ً ة خططا  يويمكن أن تضع البلدان العرب
ات يذ استراتيجفوأن تن بتكاروالتكنولوجيا واال

لتحسين المعرفة المتنوعة  الملكية الفكريةوبرامج 
يمكن و. 274بتكاروالمستدامة والنمو القائم على اال

يب تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التدر
ويمكن  .بتكاروبناء القدرات والبحث والتطوير واال

كذلك تحقيق تعاون أفضل بين الجامعات ومراكز 
 .275البحوث والقطاع الخاص

ة يات لنقل التكنولوجيا وتعزيز عملاتفاقتوقيع  (2)
 بتكاراال

 ،على المدى الطويل ،يساهم نقل التكنولوجياسوف 
واالستقرار في المنطقة.  يفي تحقيق النمو االقتصاد

عتب   ُ    َ وي  ، خصوصا في دول الخليج               ً ر هذا األمر سهال   
لمستثمرين موارد طاقة رخيصة ل توفر، إذ تيالعرب

حديثة ة يبنى تحتوة كافية، يوفيرة، وموارد رأسمال
ة يللنقل واالتصاالت، وأنظمة وسياسات صناع    ً جدا  

تنوعة من الحوافز. موثوقة، ومجموعة كبيرة وم
باإلضافة إلى ذلك، تعزز عضوية هذه البلدان في 

ة نقل التكنولوجيا وتشجعها من يمنظمة التجارة العالم
 ة.يخالل تحرير التجارة الدول

ة يالقو الملكية الفكريةتؤثر حماية حقوق  ل عام،كبش
في  يعلى النمو االقتصاد يوالفعالة بشكل إيجاب

كانت أعضاء في منظمة أ سواءة، يالبلدان العرب
، من خالل جذب لم تكن كذلك وة أيالتجارة العالم

في السلع التي تتجسد ة يالتكنولوجيا األجنب
لملكية قوي لنظام  من المفيد إرساءو .اإلنتاجية

الملكية تحسينات في حماية حقوق إجراء و الفكرية
ة حوافز كافية يتجد الشركات األجنبل، الفكرية

وفي  ،بتكارلالستثمار في البحث والتطوير واال
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ترخيص المعرفة والتعاون مع الشركات في المنطقة 
ة في مشاريع مشتركة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة يالعرب

 تدفقات نقل التكنولوجيا.

السوق في  الملكية الفكريةتنسيق قوانين  (3)
 الكبرى ةيالعرب

ن  ّ   يتعي  يد أنظمة ة أن تسعى إلى توحيعلى الدول العرب   
غير المدرجة في المجاالت ، لتشمل الملكية الفكرية

الناجم  يب االحتكاك التجار                � تريبس، وذلك لتجن   اتفاق
ة ولضمان المزيد من يم الوطن ُ ظ                     ُ عن التباينات في الن  

ة. ويؤدي تطوير يالتنمية في مجال التجارة العالم
ة إلى خلق يبتكارتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اال

 .الملكية الفكريةجديدة تواجه حماية  تحديات

حماية ل  ُ ب   ُ س  ة فرصة لتنسيق يالعربولدى البلدان 
ولرفع  الخاصة، في أنظمتها الملكية الفكريةوإنفاذ 
واطن          َ استخدام م   من خالل، نفاذاإلحماية وال معايير

وعلى الرغم  .276تريبس اتفاقسمح بها يالمرونة التي 
في منظمة               ً  ليس جميعها عضوا  ة يبالدول العرأن من 

يجب أن تستفيد من مزايا فهي ة، يالتجارة العالم
ياتال تفادي مع الحرص على الملكية الفكرية ّ    تحد  التي    

ذلك  كونالبلدان المتقدمة من حلها. ويحتى لم تتمكن 
إذا تم اتباع سياسة التنسيق المضاد التي يمكن       ً ممكنا  

بلد أن يستفيد من االستثناءات القائمة ألي بموجبها 
، وأن يقوم لملكية الفكريةل الدوليةات فاقتاالفي 

ة تشجع على ية ودولية ومحليبممارسات إقليم
 .277بشكل مبتكر ومرن الملكية الفكريةاستخدام 

ة لفهم نقاط القوة ة بخبرة كافييالعربالبلدان تتمتع و
الملكية الضعف التي تكمن في مخططات ونقاط 
القدرة على تكييف أن لديها المختلفة، كما  الفكرية
ة يمع االحتياجات المحل الملكية الفكريةحقوق 

ة. ويجب أن تستخدم البلدان هذه التجارب يواإلقليم
ة يوأن تتبع أساليب مبتكرة في المنتديات الدول

ة أن يجامعة الدول العرب وتستطيع .تلتسوية المنازعا
وفي تحقيق سوق التكامل هذا مثل تساعد في إنجاز 

، وفي زيادة التجارة مشتركة تعمل بالكامل ةيعرب
 ة.يوالتكامل بين البلدان العرب

 الملكية الفكريةتنفيذ األحكام المتعلقة ب (4)
ى التنمية رؤوات ياستراتيجوخطط  في درجةالم

على مدى السنوات الخمس أو العشر  الوطنية
 2030 القادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تحدد  "رؤية"ة وثائق يمن البلدان العربالكثير أصدر 
ة تحقيق ياتها في ما يتعلق بكيفيات أولوياستراتيج

ته ا، وتعزيز سعة القطاع الخاص وقدريالتنويع الحقيق
وبصفة عامة،  .278الشامل ياالقتصاد وعلى قيادة النم

يمكن أن تحشد هذه الوثائق السكان على طريق 
                 ً تحتاج إليه كثيرا    ً ا  يمجتمع  ً ا  ع، وأن تحقق إجمامالتقد

تضع      ً أيضا   . وهييحول ضرورات اإلصالح االقتصاد
 .279محددة بشكل خاص            ً لم تكن دوما   إنغايات، و

في  بتكارواال الملكية الفك��ةتهديدات  )د(
 ةيالمنطقة العر�

ة المؤدية يصادة واالقتياالضطرابات السياس (1)
 األدمغة إلى هجرة

ة. يبلغ ماليين الشباب سن العمل في المنطقة العرب
الكثير من الموارد  متعددة تخسر اقتصادات لكن

والمثقفة المتعلمة             ً األكثر شبابا  ة، ألن األجيال يالبشر
ستنزف تعن فرص مؤاتية. و     ً بحثا  في الهجرة ترغب 

هذه الخسارة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة 
وتطوير المؤسسات  بتكارعلى اال         ً ؤثر سلبا  تاألعمال، و

وقدرة االقتصادات في المستقبل على إقناع الشباب 
الموارد الالزمة  في حال وجد الشباببالبقاء. أما 

ح          ّ فمن المرج  ة ناجحة في بلدهم، يلعيش حياة اقتصاد
 فيها. أن يبقوا
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ات ياإلمكانقلة يهاجر المثقفون العرب ألسباب عدة، كو
                      َ                       المتاحة أمامهم في مجال ي التكنولوجيا والعلوم، 
والنقص في فرص العمل في بلدانهم، إلى جانب 

  تشهدة التي يالبلدان العربوفي الخوف من البطالة. 
 

ظاهرة هجرة ، صارت ةيسياسونزاعات اضطرابات 
بعض المشاريع  ،إلى ذلك ةفاضإ.      ً شائعا       ً أمرا   األدمغة

إلى              ً تنتقل أحيانا    ً ا  يالمبتكرة التي تتم رعايتها محل
 ة وفرص النمو.يالخارج بسبب نقص القنوات التجار

ة يتطبيق أحكام مشابهة لمعايير تريبس اإلضاف )2(
 ةيالمصالح المحل على حساب

تريبس  فاقاتأدى إدخال مبدأ المعايير الدنيا بموجب 
هذا فة. يالدول الملكية الفكريةإلى تغيير كبير في إدارة 

 الملكية الفكريةبشأن  اتفاق يأ ينص على أنالمبدأ 
ال يستطيع أن  ،تريبس اتفاقبعد  يتم التفاوض فيه

ُ                    معايير أعلى، ت عرف بالمعايير اإلضاف يخلق إال ة ي             
 بين تفاق، سواء كان اال)بالس-تريبس( تريبس فاقتال

      ً ضم دوال  ة أو يمنظمة التجارة العالمفي أعضاء  دول
مبدأ ". ويشير المبدأ إلى التزامات تتجاوز افيه ءأعضا

وتختلف بشكل كبير عن مفهوم  "يالحد األدنى المعيار
المرونة الذي يحدد شروط معيار الحماية الدنيا 

 .280لاللتزامات "    ً سقفا  "ويعتبرها 

 فاقتة اليويتم استخدام أحكام المعايير اإلضاف
ة، يات التجارة التفضيلاتفاقفي  أكثر فأكثرتريبس 

التجارة ات اتفاقة ويات الشراكة االقتصاداتفاقك
النوع من النصوص متنوع للغاية، ويمكن  اهذو. ةالحر

، كصقل تفاقفي االأمور استخدامه لتحقيق جملة 
تريبس وتفسيرها وتحديدها، وضم  اتفاقمرونة 

ة، يدنى للحماية القياسالشروط التي تتجاوز الحد األ
 اتفاقوإضافة أحكام بشأن األمور غير المدرجة في 

تريبس، وشروط تتناول االلتزامات المتعلقة 
 .281ةيبالمعاهدات األخرى أو بالقواعد الدول

ى لعة يالعربالبلدان بعض  "حث"أو  "دفع"يتم وقد 
الواردة  تريبس تفاقة اليأحكام المعايير اإلضاف ديتنف

ة األطراف، يات التجارة الحرة الثنائاتفاقفي بعض 
هذه مثل على الرغم من عدم جهوزيتها لتطبيق 

 ة.ييضر بالمصالح المحل وهذا ماة، ياألحكام بفعال

جميع االلتزامات الوفاء بعدم القدرة على  )3(
 ةيالدول

حماية بشكل متزايد إلى ة يالعربالبلدان سعت لقد 
الملكية ة والتزمت بحماية يالدول الملكية الفكرية

في  ةيعضوالة. وعلى الرغم من زيادة يالوطنالفكرية 
درجة حماية  ال تزالالمعاهدات مع مرور الوقت، 

ة يترتبط بمستوى التنمية االقتصاد الملكية الفكرية
الملكية عن تطبيق حماية     ً جدا        ً بعيدا   البلدفإذا كان  .للبلد

، ازدادت صعوبة موافقته على معايير حماية الفكرية
بعه ي. ويرتبط المسار الذي يمكن أن الملكية الفكرية أي ّ     ت 

      ً وثيقا          ً ارتباطا   الملكية الفكريةفي ما يتعلق بحماية د بل
ره االقتصاد ّ           بتطو  البلدان قيام ة ي، فتنخفض إمكاني   

 كما تنخفض بحماية الملكية الفكرية الدولية           ً األكثر فقرا  
من أجل  الملكية الفكريةلحماية   ً ا  نظام ئهاإنشا إمكانية

ة في المستقبل.يالوفاء بالتزاماتها الدول
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 ةيفي المنطقة العر� نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات لتحليل يالرسم ال�يان .11 الجدول

 نقاط الضعف نقاط القوة

�يئة �نظيمية ناجحة للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا   .1
 بنسبة عالية من الشركات الناشئة التي تؤسسها أو تد�رها النساء.

                                             ٍ           الموارد البش��ة المؤهلة التي تتمتع بمستوى عال  من اإلبداع  .2
 واالبتكار.

جهو��ة التمو�ل من الحكومة، أو مالئكة األعمال التجا��ة، أو  .3
 .حاب رؤوس األموال االستثما��ة، أو القطاع الخاصأص

 قوانين الملكية الفك��ة المتوافقة مع المبادئ الدولية الرئيسية. .4

 غياب االسترا�يجيات الوطنية للملكية الفك��ة. .1

 ضعف إدارة وإنفاذ حقوق الملكية الفك��ة. .2

 اإلنفاق المنخفض على البحث والتطو�ر. .3

التوعية والثقافة المتعلقة بالملكية النقص في  .4
 الفك��ة في المجتمع والمدرسة والجامعة.

من طلبات  .5 ّ          استمرار انخفاض عدد النساء اللوا�ي يقد                                      
 لبراءات االختراع وحقوق الطبع والنشر.

 التهديدات الفرص

ل من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على  .1      ّ                                               التحو 
 .واالستثمار في االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطو�رالمعرفة، 

 توقيع ا�فاقات لنقل التكنولوجيا وتع��ز عملية االبتكار. .2

�نسيق بعض أو كل قوانين الملكية الفك��ة في السوق العر�ية  .3
 الكبرى.

�نفيذ األحكام المتعلقة بالملكية الفك��ة المنصوص عليها في  .4
خطط التنمية واالسترا�يجيات والرؤى الوطنية/على مدى 

السنوات الخمس أو العشر القادمة، وتحقيق أهداف التنمية 
 .2030المستدامة 

االضطرابات السياسية واالقتصادية المؤدية إلى  .1
 هجرة األدمغة.

تط�يق أحكام مشابهة لمعايير ت��بس اإلضافية على  .2
 حساب المصالح المحلية.

 عدم القدرة على الوفاء بجميع االلتزامات الدولية. .3

ت رعايتها محليا  أو  .4 ب المشا��ع االبتكا��ة التي تم  ّ                             ّ              ً     تسر    
ا�تقالها إلى الخا�ج بسبب غياب القنوات والفرص 

 التجا��ة للنمو.



 

 



 معالجة تحديات 
محددة تواجه أنظمة 

الملكية الفكرية
.4
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الملكية محددة تواجه أنظمة  تحدياتمعالجة  .4
 )جيدة(باالستناد إلى الممارسات ال الفك��ة

في االقتصادات  الملكية الفكريةل حقوق    � تشك  
  البيئة التنظيميةمن  ال يتجزأ              ً المتقدمة جزءا  

ُ          ً ، وت عتبر عامال  بتكارالل ةالوطني للنمو، إلى       ً مفيدا      
 ،جانب التبادل الحر وحسابات رأس المال الليبرالي

الميزة  تكمنال وبصرف النظر عن مستويات الدخل. 
 هذا النوع من االقتصادات القائمة لة يالتنافس

األصول في ة بل يالموارد الطبيعفي المعرفة  على
التي تتم رسملتها من خالل حقوق  الملموسةغير 

 .الملكية الفكرية

 طرح طرقإلى  ييهدف هذا الفصل بشكل رئيس
ة المحددة في مجال يالرئيس ضعفالنقاط  ةعالجم

 الجدول( في البلدان العربية الملكية الفكريةحقوق 
من  جيدةبعض الممارسات العرض من خالل  )11

الفترة  جيدةجميع أنحاء العالم. وتغطي الممارسات ال
وتستمر  ةالملكية الفكريالتي سبقت البدء بحقوق 

 يليفي ما ووتسويقها وإنفاذها.  إنشائهاخالل فترة 
تلخيص لبعض الممارسات المحددة باالستناد إلى 

  نة.يتجارب مع

بشأن الوعي مبادرات ��ادة  .لفأ
 الملكية الفك��ةب المتصلةسائل مال

 ة�ة الفك�ية للملكيالمنظمة العالم 

بالتعاون مع  يعلى المستوى العالم تعمل الويبو
الدول األعضاء ومع منظمات عامة وخاصة، بهدف 

 توفرهي . وهتمام بهااالو لملكية الفكريةافهم تعزيز 

 ال يحصى من أدوات التواصل المتاحة      ً عددا  
تها أنشطباإلضافة إلى  ،282عبر اإلنترنت      ً مجانا  

 الدول األعضاء  وتساعد الويبو .283المتعددة
ة يات الوطنية للملكيفيها في تصميم االستراتيج

 في ة وفي تطوير أدوات لنشر التوعية يالفكر
 الشباب.صفوف 

عد  نشر التوعية عنصرا   ّ                   ً وي    ُ  ةياستراتيجأي في   ً ا  يحيو  
. الملكية الفكريةذكاء االهتمام بإل يوهو ضرور كانت،

االتصاالت العامة والخطوات  على ج ُ ه        ُ مل الن  تقد تشو
منظمات القطاع العام أو الخاص. أما النصائح ة ليالعمل

تغيير المناهج  فتشمل ها الويبو بشأن الوعيمدالتي تق
تحسين ة ليات التجاري، وتشجيع االستراتيجةيالتعليم

المشمولة بحماية للسلع  يضمان االستهالك القانون
لمنع الوصول إلى  ةيتدابير تقن ة، ووضعية الفكريلملكا

نفاذ اإلبدء أنشطة ، باإلضافة إلى المحتوى المخالف
 .284متعلقة بحمالت توعية محددةال

أداة الو�بو لتقييم احترام المستهلك   .8 اإلطار
 للملكية الفك��ة

يمكن  -                                      ّ    قياس المواقف تجاه السلع المقرصنة والمقل دة  •
ّ           تتب ع المواقف  رة عبر مرور الزمن؛   ّ                   المتغي        

تحديد التوجهات الرئيسية في استهالك السلع  •
والخدمات المخالفة لتوفير المعلومات الالزمة لتحديد 

 أولويات الموارد المطلوبة في اتخاذ التدابير الوقائية؛
 تقييم استراتيجيات إذكاء االحترام للملكية الفكرية؛ •
 تقييم فعالية حمالت وسائل اإلعالم؛ •
 بين المناطق.ع تدابير للمقارنة وض •

 .WIPO, 2017b :المصدر
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أداة الويبو لتقييم احترام "وقد طورت الويبو 
ُ          . وت عبتر هذه )8 اإلطار( "المستهلك للملكية الفكرية    

األداة شاملة إذ تحتوي على نماذج استبيانات يمكن 
استخدامها لتحديد مواقف المستخدم النهائي 

. وهي أداة موجهة لتستخدمها هيئات 285وسلوكياته
ين العام والخاص الراغبة في قياس مواقف  َ                                       القطاع       

                                  ّ    ستهلكين تجاه السلع المقرصنة والمقل دة.الم

 ة�ة الفك�يللملك يالمكتب الكند 

ة إدارة ية مسؤولية الفكريللملك يالمكتب الكند ىيتول
ة، وبراءات االختراع، يالعالمات التجاروتجهيز 

تتمثل ووحقوق الطبع والنشر.  ،والتصاميم الصناعية
 الجودة وآنية في  عاليةمهمته في تقديم خدمات 
في زيادة ، والزبائنإلى  ما يتعلق بالملكية الفكرية

ة. ية الفكريوالمعرفة واالستخدام الفعال للملك الوعي
للمساعدة في   ً ا  جماهيري  ً ا  مجبرنا المكتب وقد أنشأ

والتشجيع  الملكية الفكريةالوصول إلى حقوق إتاحة 
 ة،ية الفكريلملكالمتعلقة بامعلومات ال واستخدام عليه

مبتكرين على زيادة وعي المبدعين والكما يركز 
 قيمة الملكية الفكرية.ومجتمع األعمال في كندا حول 

ّ                     وأقر  المكتب، في استراتيج ، بمختلف 2002ته لعام ي   
الذين ن وين فيهم العمالء الحال  َ بم   ،العمالء المستهدفين

 بشكلجاته            َ خدماته ومنت   منيمكن أن ينتفعوا 
 ؛الشركات الصغيرة والمتوسطةو ؛ياستراتيج
سيصيرون، من خالل ن الذين والمبدعو ونوالمبتكر

لملكية الفكرية، أعضاء في لطرق استخدام افهم أكبر 
 الملكية الفكريةومات معلل نأو مستخدمي/و المكتب

 الملكية الفكريةمعلومات  وومستخدم ؛التابعة له
 ،والباحثين ،المهندسينك ،ن عن المشورةالذين يبحثو

 ،مين      ّ والمصم   ،ينيوالموسيق ،اب     ّ والكت   ،والعلماء
 .286األعمال ورواد ،بوالطال

، قام مستوى المعرفة بالملكية الفكرية وبحسب
الذي يجب لجمهور اح نوع مكتب برسم هرم يوضال

ة، ويحتوي الهرم م المختلف              ّ في مراحل التعل   استهدافه
.)27 الشكل(فة وبرامج أنشطة  ّ ي  مكعلى رسائل 

 ة�الفك� ةيللملك يلمكتب الكندالخاص با الجماهيريبرنامج لة لياالسترا�يجالخطة  .27 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على الموقع  توفرم .2006-2002ة ية، الخطة االستراتيجيلمكتب الكندي للملكية الفكرباالجماهيري الخاص برنامج ال المصدر:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/best_practices/pdf/ca_outreach.pdf. 

كيفية استخدام الملكية الفك��ة 
توفير األدوات الضرو��ة  واستغاللها لمنفعة الزبائن

لضمان االستخدام 
جات            َ     الفعال لمنت 

وخدمات الملكية 
 الفك��ة 

التأ�ير في نظرة 
المستخدمين 

الجدد المحتملين 
حول ماهية الملكية 

 الفك��ة

 ��ادة االستخدام الفعال

 ��ادة المعرفة

 بناء الوعي

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/best_practices/pdf/ca_outreach.pdf
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الملكية الفك��ة والتوعية استخدام   .9 اإلطار
 بشأنها

في المائة من المؤسسات الكندية الصغيرة  10 •
 ؛                    ً                       والمتوسطة تمتلك حقوقا  رسمية للملكية الفكرية

في المائة من الشركات االبتكارية وضعت  9 •
 ؛استراتيجية للملكية الفكرية

في المائة من المؤسسات الكندية الصغيرة  83 •
والمتوسطة أشارت إلى أن الملكية الفكرية لم تكن 

ذات صلة باألعمال التي أنشأتها، عند عرضها أسباب 
 .عدم سعيها إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية

تكون أرجحية التصدير لدى المؤسسات الصغيرة 
 4الرسمية، أكبر  والمتوسطة صاحبة حقوق الملكية الفكرية

مرات من األرجحية لدى سواها من المؤسسات؛ وعلى 
في المائة منها مؤسسات سريعة النمو،  60األرجح أن تكون 

 .في المائة منها عن تمويل 30وأن تبحث 

للملكية الفكرية، استراتيجية األعمال للسنوات  المكتب الكندي :المصدر
. متوفرة على الرابط 2022-2017الخمس 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html. 

وضعها في عام  ة لهستراتيجياالمكتب في أحدث  أفاد
فهم تالحرص على أن  ه يتمثل فيأن هدف ،2017287

وأن تتمكن من بشكل سليم، ة يالفكر  َ ة  يلملكا        ُ الشركات  
بشكل أفضل،  لملكية الفكريةها لأصول استخدام وتنمية

هو ات أعمالها ونموها. ويمن استراتيج               ً باعتبارها جزءا  
النمو والشركات ز على قطاع التكنولوجيا السريع يرك

 .)9 اإلطار(أمور أخرى  ، من جملةالصغيرة والمتوسطة

كثيرة  ةسطشركات صغيرة ومتو نوالجدير بالذكر أ
 قد وهذا ما، الملكية الفكريةبشأن قليل بوعي  عتتتم

 قدرتهاوها وتوسيع نطاقة ينمو األعمال التجاريعيق 
ل ية العالميالتنافس ّ   ة. وتتحو  غير  الملكية الفكرية       
، ة ضائعةيإلى فرص تجار بالشكل الكافي ة ّ ل        َ المستغ  

ة بالكامل  ّ ل        َ المستغ   الملكية الفكريةحقوق ن في حين أ
ة جديدة، يتفتح الباب أمام شراكات تجاريمكن أن 

 عها أو ترخيصها على سبيل المثال،من خالل بي وذلك

وتشجيع و جديدة للنمخلق فرص تؤدي إلى ف
 .288االستثمارات الجديدة

بتقديم برامج الكندي للملكية الفكرية  يلتزم المكتب
برامج و ،الملكية الفكريةبشأن نة للتوعية    ّ محس  
ة مثلة يتعليم ّ      عد   289: 

لتقديم  :ةيلألعمال التجار الملكية الفكرية .1
مة                   ّ جات والخدمات المصم                 َ مجموعة من المنت  

ألدوات والمعلومات با ةيالتجارلتزويد األعمال 
الملكية للحصول على أصول التي تحتاج إليها 

منها واالنتفاع  ،وإدارتها ا،الخاصة به الفكرية
 بشكل أفضل.

مجموعة من  إلقامة: الملكية الفكريةة يأكاديم .2
لألعمال خدمات التدريب تقديم الندوات و
بمن فيهم وسطاء والشركاء والوسطاء، التجارية 

 ألسواق والقطاعات.ا
مجموعة من ودعم لتقديم : الملكية الفكريةمركز  .3

الخدمات إحالة بما فيها  ،ةك  ّ شب  مالخدمات ال
 .هاودعم االستشارية وتقديم المشورة لها

المجموعات التي /  ّ                     صب  الجهود على المجتمعات .4
لتحسين دعم الشركات الصغيرة  بتكارز على اال   ّ ترك  

في األسواق العالية طة ذات اإلمكانات سوالمتو
 والقطاعات الرئيسية.

الشراكات لتقديم معلومات تعزيز الشبكات و تقوية .5
 .الملكية الفكرية   ّ    تتعل ق بوبرامج وخدمات 

ة ية الفكريللملك يالمكتب الكندمساعدة شركاء  .6
لبرامج افي  الملكية الفكريةتضمين اعتبارات في 

ة الخاصة بالمبتكرين واألعمال يوالخدمات الحال
 .ةيالتجار

ة يللملك يكتب الكندمالتسويق أدوات وخدمات  .7
دة دنقاط اتصال متعإنشاء من خالل  ةيالفكر

مجموعة متنوعة من المنصات لتوسيع  تستخدم
 المكتب.نطاق وصول 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
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 تع��ز دور المرأة لمبادرات  .اءب
 بتكاراال مجال في

ينتحقيق تعمل الويبو على  من                 َ  توازن بين الجنس 
 بتكارخالل تشجيع ودعم المرأة على المشاركة في اال

عتبر هذا الملكية الفكريةواإلبداع واستخدام نظام  ُ          . وي     
 النساء المخترعاتطلبات ة ألن يماألمر غاية في األه

الدولية  الطلباتجميع  في المائة من 30.5 تمثل
بشأن للتعاون هدة الويبو معافي إطار  المودعة

هذه ما كانت عليه  ي   َ ضعف  ما يقارب البراءات، أي 
 .2007290في عام  النسبة

ضعت الويبو سياسة بشأن المساواة بين قد وو
للطريقة      ً عاما        ً إطارا   توفر، 2014عام  ين في     َ الجنس  

في  المساواةمنظور التي تتبعها المنظمة لدمج 
 وقد شكل ذلك خطوة  .291سياساتها وبرامجها

ي ف المراعي للجنسينالمنظور دمج  في عمليةمهمة 
نسيج المنظمة وبرامجها وأنشطتها وسياساتها 

تعيين على      ً أيضا  السياسة نص وت .ةيالتشغيل

 في  لقضايا المساواة بين الجنسين ات/قينسمن
       ً منسقا   25 الويبو اليوموتضم المنظمة.  كل

يغطون لقضايا المساواة بين الجنسين  ومنسقة
ها بما في الملكية الفكرية ة من مجاالتيمجاالت رئيس

والعالمات  ،وحقوق المؤلف ،براءات االختراع
تضطلع وة وغيرها. يوالمعارف التقليد ،ةيالتجار
ين،الويبو                                  َ   ، في مجال دعم المساواة بين الجنس 

صة خاالمن األنشطة  آخذة في التوسع بمجموعة
ة المساواة يأهمبشأن الوعي نشر من أجل مرأة بال

 هي أنشطةوين وبناء القدرات والقيادة،      َ الجنس   بين
في  النظرة إلى دور المرأة والرجلية لتغيير أساس

 جميع أنحاء العالم.

 حتفال �إنجازات المرأةاال 

، 2018بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 
 بتكارالمرأة في اال التغيير:تمكين "أشادت حملة 

وقدرتها على التدبير بذكاء المرأة  "واإلبداع
 وشجاعتها باعتبارها صانعة للتغيير وللمستقبل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-outreach/en/ipday/2018/ipday2018_bookmark.pdf المصدر:

تمكين التغيير: 
المرأة في االبتكار 

 اإلبداعو
اليوم العالمي للملكية الفك��ة 

2018 
 نيسان/أب��ل 26

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-outreach/en/ipday/2018/ipday2018_bookmark.pdf
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المرأة لنظام تع��ز جمع ال�يانات حول استخدام  
 الملكية الفك��ة

يشكل النشر السنوي للتقارير الرئيسية كالمؤشرات 
العالمية للملكية الفكرية واالستعراض السنوي لمعاهدة 

                           ً      ً        ً  التعاون بشأن البراءات، مصدرا  حديثا  وموثوقا  
للبيانات حول البعد الجنساني لنشاط البراءات الدولي. 

ُ                               وت ظهر عملية جمع البيانات هذه عيب ً       ً       ا  محتمال  يتمثل  
م الطلب  م يصن ف جنس مقد  ّ          �        في أن الفهرس المستخد       َ                    

ً          بناء  على اسمه ها األول. إال أن بعض األسماء األولى /   
ن، ويمكن استخدامه للمرأة  ّ                          ليس خاصا  بجنس معي           ً       
والرجل على حد سواء، أما األسماء الفريدة فتطرح 

ف عليها. ّ         مشكلة إذا لم يتم التعر                        

المعرفة بالملكية  تمكين المرأة من خالل 
 الفك��ة

على تمكين  ، تعمل أكاديمية الويبو1998منذ عام 
المرأة من خالل مجموعة برامجها التدريبية بشأن 
الملكية الفكرية وبرامج بناء القدرات، ال سيما في 

                                     ً       البلدان النامية، وفي البلدان األقل نموا ، وفي 
االقتصادات االنتقالية. ويبلغ العدد التقديري للطالب 

عد الذي أطلقته                           ّ       ُ الذين التحقوا ببرنامج التعل م عن ب  
هم  50000مية الويبو أكادي ُ    طالب وطالبة، نصف                  

 من النساء.

 ةيللمرأة ال��ف يدعم التمكين االقتصاد 

مت الويبو الدعم ألكثر من  ّ                         قد  ة في يامرأة ريف 400 
من في كينيا،  (Taita Taveta) تافيتا-مقاطعة تايتا

، يتأمين عالمة جماعخالل  تهن  ّ   ة لسال  وتطوير شهرة      ّ  
ّ      رفهن  اليد    ِ ة لح  ية إقليميتجار       ّ       وقد مك نت هذه ة. يو   

التفاوض مع السماسرة المقاطعة من الخطوة نساء 
، وطلب أفضلللتوصل إلى صفقات  ّ        ، وزيادة إنتاجهن                 

، باإلضافة إلى تعزيز أعلى أسعار  ّ                     مقابل منتجاتهن               
 .بشكل عام عيشالكسب ل   ّ هن  فرص

الملكية و ،بتكارالمرأة، واالبشأن نشر التوعية  
 الفك��ة

  ً ا  عكل عام حلقة نقاش تتناول موضو الويبوتنظم 
 ، على هامشينالجنسالمساواة بين  قضايابيتعلق 

هذه الخطوة فرصة  رفتوتها العامة. وياجتماعات جمع
لتعزيز  اإلجراءات المطلوب اتخاذهاكتشاف سال
 .بتكارلال تطوير البيئة التنظيميةفي ج ادماإلو تنوعال

 دعم النساء المخترعات ورائدات األعمال 

  ً ا  يها منتدى وورشة عمل سنوئشركامع  الويبونظم ت
الختراعات  يفي سيول، كجزء من المعرض العالم

كوريا، حيث تتم دعوة نساء جمهورية المرأة في 
.      ً بلدا   20مخترعات من أكثر من  ّ   لعرض اختراعاتهن                

النساء المخترعات في عدد نمو  كانت أعلى نسبةوقد 
ت نسبة ث بلغيالصين، حوة كوريا يجمهورمن نصيب 

 المائةفي  43.8و، المائةفي  46.6 طلبات المخترعات
 .على التوالي

ة ية للملكيوطن اتيتطو�ر استرا�يج .يمج
 ة�الفك�

ّ    سب بت  رها  الملكية الفكرية  ّ     بعد تطو  وانتشارها،       
على   ً ا  طوضغفرضت واضطرابات في السوق 

المنظمات والبلدان حول العالم من أجل استخدام 
قد فة. يبطريقة استراتيج الملكية الفكريةحقوق 

وضع  يوجدت المنظمات والبلدان أن من الضرور
. ات محددة لتيسير إنفاذ هذه الحقوقياستراتيج
الملكية ة لتيسير تنمية يزتدابير مميتطلب  فتطبيقها

. والدولي ين الوطني   َ توي  سعلى الم وإنشائها الفكرية
 وطنية اتيوقد استطاع بعض البلدان وضع استراتيج

صعوبات  ة، في حين تواجه بلدان أخرىية الفكريللملك
 يأ تقم بصياغةالتي لم العربية البلدان  وفيفي ذلك. 
 بادرتة حتى اآلن، يالفكرة ية للملكياستراتيج
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ة ياستراتيج معينة إلى اعتمادة يجامعات أكاديم
 ة.يتها الفكريلحماية ملك

ة يالوطن اتيتعزز االستراتيج"وكما أفادت الويبو، 
في مة  ّ ي  أصول قتوليد ة قدرة البلد على ية الفكريللملك

شكل ثروة في  ويملك كل بلدة. ية الفكريلملكمجال ا
رف  ِ ح  و ؛ةية وفنيأدبوأعمال  ؛يرأس مال بشر

ة. وتساعد يبيولوجوراثية ووأصول  ؛لكلورووف
تحرير  علىاألمم تلك  الملكية الفكرية اتييجاسترات

وفعالة  ةبطريقة مخططمن القيود هذه األصول 
لتطوير ة يوتقدم الويبو منهج .292"ومستدامة

ة منذ مرحلة ية الفكرية للملكيالوطن اتيستراتيجاال
 اتيهذه االستراتيجوالمفهوم إلى مرحلة التقييم. 

الملكية ة الكاملة إلنشاء ير وتعزز العمل � س   َ ي    ُ وت   تدعم
وتنميتها وإدارتها وحمايتها على المستوى  الفكرية

ويجب أن تتماشى هذه االستراتيجية مع  .293يالوطن
من الوطنية األخرى خطط الحتياجات واالاألهداف و

يمكن أن و منافعها.أجل تحقيق الحد األقصى من 
في البلد،  بتكارسياسة االفي        ً مدموجا       ً جزءا   شكلت

 .بتكارتقوية وتعزيز االهذا الدمج إلى  فيؤدي

 اتيتيجستراالا تطويرلوتتبع الويبو مراحل عدة 
 ،294ة، خالل مهمتها في البلدانية الفكرية للملكيوطنال

 هي كالتالي:

مهمة التقييم: تهدف هذه الخطوة إلى تحضير  •
ة، وتحديد الخبراء ياالستراتيجلوضع أساس 

مشروع ين وتدريبهم من أجل صياغة يالوطن
باإلضافة إلى عقد سلسلة من  ،ةياالستراتيج

                 ً من أجل العمل معا   الجهات المعنيةاالجتماعات مع 
 ة؛يإلنجاح هذه االستراتيج

: يتولى فريق الخبراء للمشروع يفريق وطنتكوين  •
،  ً ا  يدول      ً خبيرا  الذي يمكن أن يضم  ن،ييالوطن

ة وخطة ياالستراتيجة صياغة وثيقة يمسؤول
 .الملكية الفكريةمهمة مراجعة  فيذالعمل، وتن

خبراء  العملية بأكملهاوتضمن هذه الخطة أن ينفذ 

شاملة معارف  لديهمخبرة  والمستوى وذو ورفيع
 االحتياجات؛و يالسياق المحل حول

مراجعة : تهدف هذه الخطوة إلى الوثائقيةالبحوث  •
ة ياستراتيج تكونن أن ا، وضمالحاليةالسياسات 

مع األهداف متسقة  الملكية الفكرية
ات والسياسات الوطنية، باإلضافة يواالستراتيج

 ة أخرى؛يإلى احتياجات محل
لى إجمع البيانات: يتم جمع المعلومات التي تستند  •

تقييم  إعدادمخصص، من أجل استقصائي استبيان 
شتمل على يفي البلد  الملكية الفكريةلوضع شامل 
 الضعف والقوة؛نقاط 

: تهدف هذه الخطوة إلى ةيالوطن المشاورات •
والحصول على الجهات المعنية التعاون مع جميع 
ق على النتائج والمشاركة يصدتآرائهم من أجل ال

 ة؛يفي صياغة االستراتيج
ة: يعمل الفريق الموكل ياالستراتيجمشروع صياغة  •

ة وخطة العمل، يبالمشروع على صياغة االستراتيج
كالتوصيات التشاور ة ينتائج عملفي الحسبان      ً آخذا  

 واالقتراحات المفيدة؛
تشكل هذه الخطوة ة: يق على االستراتيجيصدتال •

مشروع ق على يصدتللالمشاورات دورة ثانية من 
، قبل إلى التشاورة المقترح، باالستناد ياالستراتيج

 ؛للموافقة عليها الوثيقة إلى الحكومةرفع 
إنشاء إطار عمل للتنفيذ على أن التنفيذ: يجب  •

ة لحشد الموارد، ي، واستراتيجهياكل تنفيذن ميتض
 وتقييم.رصد ات يوآل

أن يتم من المهم كما في كل استراتيجية وطنية، و
الملكية ظمة تحديد الوكالة التي ستقود إدارة أن

ة إنشاء يوتنفيذها. وعلى الرغم من أهم الفكرية
افية لتقوية حقوق ليست كفهي ة، ية وطنياستراتيج

. ويجب أن تتعاون يالمعن في البلد الملكية الفكرية
مع البلدان أو  ،ناميةة أو ممتقدالبلدان، إن كانت 

ظمتها نالمنظمات األخرى من أجل تحسين أ
عتب  ودعمهاالحالية وتشريعاتها  ُ    َ . وي  القوانين إنفاذ ر    

الجزء األصعب، ويؤدي فشله إلى الفشل في نظام 
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البلد، ولهذا السبب، تميل المنظمات والحكومات إلى 
زيادة الوعي في المجتمعات لحث األفراد الذين 

على  الملكية الفكريةالمعرفة ب يعانون من نقص في
 المشاركة عند السماح لهم.

 الملكية الفك��ةات إدارة حقوق يآل ل.اد
 اذهاوإنف

 يالجانب القانون 

ة باستمرار ييجب تحديث جميع قوانين الملكية الفكر
ما أحكام ية، ال سيات الدوليتفاقلكي تتوافق مع اال

تريبس، ولكي تغطي جميع التطورات  اتفاق
مواءمة ة. فعلى سبيل المثال، يجب يالتكنولوج

النصوص مع قواعد البيانات  القوانين التي تحمي
 .)10 اإلطار( الدولية

لحوافز  يأنشاء إطار عمل قانون     ً أيضا   يومن الضرور
 :ما يلي، وقد تشمل الحوافز الملكية الفكريةخلق 

 : ضريبيةحوافز تقديم  •
ο  ة أو اإلعفاء من الضريبة يالضريبالتخفيضات

 على ضرائبالعلى المبيعات أو تخفيض 
منح اإلعفاء الضريبآ: في التوظيف ُ                  يرلندا، ي   ي        

الملكية على األرباح التي يتم تحقيقها على 
قة الفكرية ّ   المسو  ، إن كانت من براءات اختراع،     

أو حقوق  ،ةيالتصاميم، أو العالمات التجار أو
 لمعد يالضريب. ويساوي سقف اإلعفاء المؤلف

الضريبة على أرباح الشركات الذي يحدده 
 ؛ المائةفي  10القانون، أي 

ο  ،الخصم الضريبي لإلنفاق على البحث والتطوير
تم استيفاء معايير األهلية: في سنغافورة، تبلغ إذا 

في المائة على أول  400نسبة الخصم الضريبي 
                  ُ         ً      ألف دوالر سنغافوري ت نفق سنويا  على  400

في المائة  150التطوير، ويتم خصم البحث و

إضافية على نفقات البحث والتطوير التي 
. وفي أستراليا، يتألف 295تتخطى المبلغ المذكور

ين اثنين، األول هو تعويض عن  َ                            الخصم من عنصر              
لة محددة  ّ          الضريبة قابل لالسترداد لهيئات مخو                                  

 20ال تقل نسبة المبيعات المتراكمة فيها عن 
مليون دوالر أسترالي، والثاني هو تعويض غير 
 قابل لالسترداد لجميع الهيئات المؤهلة األخرى؛

ο  اإلعفاء الضريبي للمداخيل المتعلقة بنقل
التكنولوجيا: في ماليزيا، يمكن أن تحصل 

الشركات التي تقدم خدمات البحث والتطوير 
 100بموجب عقود، على إعفاء ضريبي نسبته 

لة جراء خدمات في المائة على                �              المداخيل المحص 
مت لخمس سنوات؛ د  ّ               البحث والتطوير التي ق   ُ                      

ο  في بعض البلدان، إما تكون سياسات اإلغراء
الضريبي الخاصة بالمؤسسات الصغيرة 

                                   ً        والمتوسطة موجهة، وإما تكون أكثر كرما . فعلى 
سبيل المثال، يمكن أن تستفيد المؤسسات 
ريبي الصغيرة والمتوسطة من معدالت خصم ض

أعلى على نفقات البحث والتطوير، أو قد تكون 
مؤهلة للحصول على معدل ائتمانات ضريبية 

 .)12 الجدول(أعلى 

 االستجابة األورو�ية .10 اإلطار

ت زيادة حماية حقوق المؤلف في مجال  ّ                                   في أوروبا، تم              
تجميع المعلومات مع رفع مستوى حماية قواعد البيانات. 

ف قاعدة البيانات وفق توجيهات االتحاد األوروبي  ّ                                             وت عر    ُ  
ّ                    تجميع لمصن فات مستقلة وبيانات "لقواعد لبيانات بأنها           

أو منهجية، لتكون بطريقة منتظمة  ة              ّ  ومواد أخرى، مرت ب
. تمتد الحماية "            ً           ً                متاحة إفراديا ، إلكترونيا  أو بطريقة أخرى

حدث استثمار جوهري، "لتشمل قواعد البيانات حيث 
ي، للحصول على المحتويات أو التحقق منها أو  ّ                                           نوعي أو كم           

، وليس إذا كانت قاعدة البيانات أصلية. لذلك، قد "عرضها
َ  قواعد البيانات الحماية  تمنح توجيهات االتحاد األوروبي ل                      

لقواعد البيانات التي ال تستوفي معايير الحماية بحسب 
حقوق المؤلف. وبموجب التوجيهات، تطال حماية قاعدة 

البيانات محتوياتها، ألن االنتهاك يحصل عندما يتم 
                                         ً         ً  استخراج جزء أساسي من بيانات القاعدة، كميا  أو نوعيا .

 .European Union, 1996 :المصدر
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للبحث  يمعدالت الخصم الض��ب .12 الجدول
 والتطو�ر

 الخصم معدالت البلد

للمؤسسات الصغيرة مائة الفي  225 حدةتالمملكة الم
 المائةفي  130، والمتوسطةو

 للشركات الك�يرة

 المائة في  200 نكاال سري

 المائة في  200 مالي��ا

 المائة في  200 تايلند

 المائة في  150 الصين

 المائة في  150 اف��قيجنوب أ

 ةيولواألإعطاء  تسريع براءات التكنولوجيا: إن •
ح أن تحقق منافع عامةلبراءات االختراع  رج  ُ   ّ                    التي ي        ،

يمكن  ،نة ّ ي  كنولوجيا الخضراء أو أدوية معمثل الت
أن يساعد في استخدام الموارد بشكل فعال. 

وجمهورية  ،والبرازيل ،من أستراليال ك وتمتلك
 ،والمملكة المتحدةوكندا،  ،والصينكوريا، 

الخدمة برامج واليابان،  ،والواليات المتحدة
السريعة لبراءات االختراع الخضراء. وتؤدي هذه 

 التدابير دور الحوافز للمبتكرين ليتمكنوا من
 ؛296ةية الوطنياألولومجاالت استكشاف 

كي   ً ا  يهذا الدعم ضرورر    َ عتب   ُ ي  ة: يتقديم حوافز مال •
شكل  على الملكية الفكريةبإنشاء الشركات  تقوم

أو  ،، أو قروضأو منح ة،ي، أو أموال ابتدائإعانات
تمتلك ، وعلى سبيل المثالسهم. مساهمة في األ

ة يحكوم، وهي وكالة (SPRING) وكالة سبرينغ
، المتوسطةالصغيرة و ة تدعم المؤسساتيسنغافور
 مخطط تطوير الشركات الناشئةن هما: ي     َ صندوق  

(SEEDS)  مالئكة األعمالوصناديق (BAF) وقد .
المؤسسة الوطنية للبحوث في سنغافورة  أنشأت

ر في صناديق رأس المال يستثم  ً ا  جبرنام     ً أيضا  
 .297مبكرةال هاحلامرفي  االستثماري

 ة�ة الفك�ية للملكيالمكا�ب الوطن 

في  الملكية الفكريةتتمثل الخطوة األولى في إدارة 
. وقد الملكية الفكريةتسجيل الحقوق لدى مكتب 

 إلعدادمجموعة أدوات  2016نشرت الويبو في عام 
اقترحت  ،298ةية الفكرية للملكيالوطن اتياالستراتيج

ة ة يجب اتباعها من أجل تقوييمؤشرات أساسفيها 
. على سبيل المثال، وتنظيمها الملكية الفكريةإدارة 

ة على إدارة ية الفكريللملك ييشرف المكتب الكور
براءات االختراع، ونماذج المنفعة، والتصاميم 

ة. وبصفته هذه، يتولى يوالعالمات التجار ،ةيالصناع
 ات التالية:مالمه

للبراءات،  الملكية الفكريةحقوق وتسجيل  فحص .1
ة، والتصاميم يونماذج المنفعة، والعالمات التجار

 .ةيالصناع
الملكية  منازعاتبشأن جلسات استماع  عقد .2

 .الفكرية
 .هاونشر الملكية الفكرية عنمعلومات الإدارة  .3
 .ةيبتكاراألنشطة االالناس ب ةمتوعية عاتعزيز  .4
 .الملكية الفكريةبشأن حقوق  يالتعاون الدولتعزيز  .5
 .الملكية الفكريةحقوق  لخبراء علىاتدريب  .6

ولكي يتمكن المكتب الكوري للملكية الفكرية من 
يقوم بإدارة وكاالت أخرى، فهو تقديم هذه الخدمات، 

ة يللملك يوالمعهد الدول الملكية الفكريةكمحكمة 
 الملكية الفكريةة. وتشمل وظائف مكتب يالفكر

وحمايتها، وخدمات  الملكية الفكريةتسجيل حقوق 
، والحرص على أن بتكاراالوالنهوض بالتوعية، 

، الدوليةات يللمعاهدات واالتفاقتمتثل الممارسات 
.)28 الشكل(باإلضافة إلى دعم أنشطة اإلنفاذ 
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 الحديث ة�فك�الة يملكاللمكتب الممكنة الوظائف  .28 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .WIPO, 2016 در:المص

 

بالفحص الشكلي  الملكية الفكريةقوم بعض مكاتب ي
الفحص جراء إلمكاتب أخرى ويستعين ب، فقط

ة. ياإلقليممكاتب الملكية الفكرية بما فيها  الموضوعي،
في معظم البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية 

تقوم مكاتب الملكية الفكرية بإجراء ، على سبيل المثال
الفحص الشكلي والموضوعي لطلبات تسجيل 

العالمات التجارية، ولكن ال يقوم بإجراء الفحص 
الموضوعي لطلبات البراءات سوى عدد قليل من هذه 

الموظفين وقلة عدد المكاتب، وذلك بسبب قلة عدد 
                            ً                طلبات البراءات الواردة. وبدال  من ذلك، تستعين 

المنظمة اإلقليمية األفريقية بخدمات المكاتب األخرى 
على ذلك، قد ينظر      ً وبناء   .(ARIPO)للملكية الفكرية 

ة صالفحص الموضوعي الخاالبلد في وضع إجراءات 
 به، حينما يزداد عدد الطلبات.

 ي معظم المكاتب المشكالت الرئيسية ف من
انخفاض مستوى الكفاءة الوطنية للملكية الفكرية 

نتيجة استخدام األنظمة  ،معالجة الطلبات في
معظم المكاتب في البلدان النامية  عالجية. وياليدو

. وفي عام عملياتالأتمتة  من خاللهذا التحدي 
يهدف إلى تقديم                        ً ، أطلقت الويبو برنامجا  2001

أنشطة ة باألتمتة لتعزيز كفاءة صالخا مساعدةال
 .الملكية الفكريةتسجيل 

نقل التكنولوجيا �ين الجامعات واألعمال  
 ة�التجا�

بين والتعاون لتفاعل ل منتظمة تنميةالقيام بمن المهم 
الجامعات، ومراكز البحوث، واإلدارات، وغرف 

 دور مكتب الملكية الفك��ة الحديث

أصحاب حقوق الملكية 
 الفك��ة األجانب

عامة الناس والمنتفعون 
 بالملكية الفك��ة

 الوكالء مودعو الطلبات

 "سجل فعال" التوعية
حقوق ملكية فك��ة أسرع 

 وذات جودة

 مكا�ب الملكية الفك��ة األخرى

هيئات دولية (الو�بو، 
 منظمة التجارة العالمية)

مكتب الملكية الفك��ة 
 الوطني

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة المحلية

التنسيق والمعاهدات 
 الدولية

"اال�تفاع بالملكية الفك��ة" 

 المشورة والتوجيه

 النهوض باالبتكار
 "إدارة حقوق الملكية الفك��ة

 دعم اإلنفاذ الملكية الفك��ة الوطنية"قواعد �يانات 

مؤسسات البحث والتطو�ر 
 والمؤسسات األكاديمية

وزارات التجارة والصناعة 
 القضاء والتعليم ... إلخ



112 

س المال والتجارة، والمؤسسات، وصناديق رؤ
وهذا  .والمستثمرين في القطاع الخاص ،ةاالستثماري

القتصادات ا زز                      ُ  سيؤدي إلى إنشاء شبكات ت ع ما
الملكية دارة حقوق وإلة. يبتكاروالمجتمعات اال

شبكات  في بتكارنجاح االإ في يأساسدور  الفكرية
ة يعلى مختلف األصعدة، الوطنهذه المعرفة 
 .299والدوليةة يواإلقليم

ة الناجحة هي يدإن التنمية االقتصافي الواقع، 
ة تتم فيها مراقبة مراحل التنمية وتحديثها يعمل

، تشكل بتكاراالب المدفوعة. ففي المرحلة اراستمرب
ة يابتكارجات وخدمات                     َ القدرة على إنتاج منت  

األقوى للميزة        َ المصدر   ،باستخدام أحدث الطرق
التي والحوافز المؤسسات تكون ف .300ةيالتنافس

تتنافس و، بشكل جيدمتطورة  بتكارتدعم اال
 التي يدة فرال تهاياستراتيجبفضل الشركات 

  ، وتستثمر بقوةفي الغالب ة النطاقيعالمتكون 
ات يالتكنولوجأحدث المهارات المتقدمة وفي 

 ة.يبتكاروالقدرات اال

 مبادرة البيئة التنظيمية الوطنية لالبتكار

              ً         الفنلندية فريقا  لتوجيه ، أنشأت الحكومة 2007في عام 
حقوق الملكية الفكرية من أجل تقوية البيئة التنظيمية 

                               ً                      الوطنية لالبتكار في البلد، تماشيا  مع الحاجة إلى صياغة 
                                     ُّ        استراتيجية وطنية جديدة لالبتكار. وقد ك ل ف فريق 

التوجيه بمسؤولية صياغة استراتيجية وطنية جديدة 
ت الصغيرة والمتوسطة. للملكية الفكرية تركز على المؤسسا

لة،  ّ     وقد مثل أعضاء الفريق إدارات الحكومة والدوائر الممو                                                   
ورواد األعمال، وقطاع الصناعة، ووسائل اإلعالم، 

والجامعات، وإدارة حقوق الملكية، واألعمال التجارية. وقد 
لب من األعضاء تحديد نهج جديد في التوعية بحقوق   ُ            ط 

ها باالستناد إلى الملكية الفكرية، وكيفية استخدام
االحتياجات الوطنية وتنميتها بحسب االتجاهات السائدة 

 على الساحة الدولية.

 .Mansala, 2008 المصدر:

 ةيالتجربة الكند (أ)

ة ية سياسات ملكيالجامعات الكند ليس لدى
ة، على عكس ية الفكريوترخيص موحدة للملك

ة يملك كمحت قوانيننجد البلدان األخرى حيث 
لة من القطاع العاماالختراعات  ّ                   الممو  وفي حين  .301    

ة التي ية الفكريلملكاكامل بطالب بعض الجامعات ي
، تتركها جامعات أخرى هيئاتهاينشئها أحد أعضاء 

       ً مختلطا                       ً وطالبها أو تعتمد نهجا   هيئتها التعليميةل
ة يملكالج  ُ ه   ُ ن  واحد من كل ولللتعامل مع هذه المسألة. 

فالجامعات التي تعتمد نهج  خاصة به: ومساؤئمزايا 
للهيئة  أكثر ، تقدم حوافز مباشرة"ة للمخترعيالملك"

والطالب للمشاركة في نقل التكنولوجيا،  التعليمية
تخصص ف "ة للمؤسسةيالملك"أما تلك التي تتبع نهج 

الملكية لتعزيز مقارنة باألولى، رد المزيد من الموا
ر  � س   َ ي            ُ ويمكن أن ت   .302ة وتسويقهاياألكاديم الفكرية

نقل  الملكية الفكريةالسياسات الموحدة لترخيص 
من األفضل أن تشارك الجهات المعنية والتكنولوجيا، 

 .المختلفة في صياغتها

 حلول المملكة المتحدة (ب)

 (Lambert Toolkit) تقدم مجموعة أدوات المبرت
     ً مثاال   ،2005في عام  حدةت      �                   التي ا نشئت في المملكة الم

 موحدة،ات الفاقتاالصياغة أدوات اتخاذ القرار وعن 
مة لتحسين التعاون بين الجامعات والقطاع وهي  ّ                                        مصم    

 اتاتفاقالخاص. وتشتمل هذه األدوات على نماذج 
ة ومتعددة األطراف مرفقة بمالحظات يثنائ بحث
جا  ات تفاقوتعرض نماذج اال .ةيإرشاد ُ   ً ن ه  مختلفة  ُ 

الملكية لتحديد الشركاء المحتملين المتالك واستغالل 
الناتجة عن التعاون في البحوث، وتحديد  الفكرية

الشروط المناسبة لذلك. وتشتمل مجموعة األدوات 
على دليل للقرارات يساعد الشركاء المحتملين      ً أيضا  

اقات وتصميمها بما يتوافق مع فنماذج االتفي اختيار 
ر المفاوضات بين  � س   َ ي                    ُ باإلضافة إلى أنها ت   ،303ظروفهم

والجهود  الزمال                          ّ        المتعاونين المحتملين، وتقل ص الوقت
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عن  مثالاتفاق وتوفير ى لإ لتوصلالمطلوبة ل
 .جيدةالممارسات ال

ة فقط، يعلى الملك الملكية الفكريةقتصر مفهوم وال ي
الملكية ة يوتتأثر ملك .ةيفاستخدامها ال يقل أهم

ة يبمرحلة التنمية أو بمستوى جهوز      ً كثيرا   الفكرية
ُ                َ يشوب عدم  االرتياح العالقة  التكنولوجيا. وعادة ما          

التي ترغب في استغالل بحوثها إلى  ةالجامعين ب
الذي يرغب في حماية  الحد األقصى وقطاع الصناعة

 .304يمركزه التجار

الخاصة بالمؤسسات  الملكية الفك��ةإدارة  
 المتوسطةالصغيرة والمتناهية الصغر و

تشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 
، يبتكارال يتجزأ من االقتصاد اال      ً عنصرا   المتوسطةو
إلى الرأسمال يستند ات مؤسسالهذه ن معظم أل

من  ،لكلذ .لتحقيق التقدم اتبتكارواال يالفكر
 .يبشكل قانون الملكية الفكريةتأمين حقوق  يالضرور

للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة  يمكن
التي في المجاالت أن تحظى بأفضلية  المتوسطةو

  تمحو تكنولوجياتو،      ً سريعا            ً تكنولوجيا       ً نموا   تسجل
المتناهية المؤسسات وفي العادة، تكون ما قبلها. 

 يبتكاراالذات الطابع الصغر والصغيرة والمتوسطة 
ة، كالجامعات يمن مصادر المعارف التكنولوج      ً قريبة  

ج لكن ومراكز البحوث.  ُ   ن ه  التي  الملكية الفكرية إدارةُ 
بعها هذه المؤسسات ّ                  تت  تتأثر بعناصر عدة، داخلية   

عتبر اإلنشاء الفعال ألصول وخارجية ُ                         . وي  الملكية    
ها، وحمايتها، وإدارتها، ؤاقتنا وأمة  ّ ي  لقا الفكرية

وإنفاذها من الركائز  ،وتسويقها ،واستغاللها، وترخيصها
ة الناجحة يليها األعمال التجارإة التي تستند ياألساس

 اليوم عند إنشائها وتنميتها.

تبدي المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة ما       ً غالبا  و
مهارات في ميادين متخصصة، لكنها  المتوسطةو

              ً ة ال تشكل جزءا  يتفتقر إلى الخبرات في مجاالت أساس
ة. وفي حاالت كهذه، يمكن يمن برامجها الرئيس

راكات من أجل تحقيق تقيم شللمؤسسات المذكورة أن 
 .305للتسويق البيع قنواتوالوصول إلى السوق 

ة سسات المتناهيلمؤل        ً مهم جدا   بتكاراالالتعاون في و
ّ    ، فهو يمكن ها المتوسطةالصغر والصغيرة و من أن تقوم          

 :بما يلي

أو /مع الجامعات و البحث والتطويراالنخراط في  •
هذا التعاون تطبيقات  نمعاهد البحث، وقد ينتج ع

 للبحوث؛جديدة ة يتجار
ا يتيح استخدام بم     ً حجما  العمل مع شركات أكبر  •

ة توفرالمة يالموارد والمهارات والحلول التكنولوج
 إليجاد حلول جديدة؛

متناهية الصغر  كات مع مؤسساتاإقامة الشر •
تحقيق التوازن مع لأخرى  وصغيرة ومتوسطة

حجم، ال والتي تحظى بمزايا           ً األكبر حجما  الشركات 
 ،للبراءات المتبادلولالستفادة من أمور كالترخيص 

 والمعارف والخبرات؛
الذي يساعد هذا النوع من  يالترخيص الداخل •

المؤسسات في الحصول على التكنولوجيا الالزمة 
 ؛يالداخل طويرد تكاليف الت              � لها من دون تكب  

ة الذي يوفر الوصول يإصدار التراخيص الخارج •
، والخبرات التسويق ومهارات ،إلى قنوات التسويق

ة ية ضرورينقاط قوة تكميلأو /في التصنيع، و
 ة.يبتكارجات اال           َ إلنتاج المنت  

البحث االستثمارات في وإلى جانب االستفادة من 
المتناهية االبتكارية ، تسجل المؤسسات والتطوير

براءات االختراع ألسباب  المتوسطةالصغر والصغيرة و
 ادلبالمت، بما فيها الترخيص متنوعةة ياستراتيج

ة، واستخدام يالشركات التكنولوجمع لتجارة ل
 وإذا في المفاوضات. مقايضة البراءات كورقة 

ا  قويا  ة يبتكارالمؤسسات االهذه ما أعدت  ّ ً     ً  ملف    
الوصول  لها تيحما يجذب الشركاء، تللبراءات، فهي س
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في مجال       ً خصوصا  ة، يوالمهارات الضروراألموال إلى 
 .306والتسويقالتصنيع 

لصغر     ّ                                     وتمك ن براءات االختراع المؤسسات المتناهية ا
 بتكارتفادة من قيمة االمن االس المتوسطةالصغيرة وو

واحتمال . أي شيء من دون الحاجة إلى تصنيع
أكبر من هذه المؤسسات في الترخيص  مشاركة

وإذا كانت إحدى  .307الشركات الكبيرة احتمالها عند
 براءة وتسجيل طلب إيداعترغب في  هذه المؤسسات

 ألن ،للكلفة واألرباحتحليل ، فيجب عليها إجراء البراءة
حيازة براءة اختراع والحفاظ المرتبطة ب تكاليفال

في بعض الحاالت  قد تفوق ،عليها، إلى جانب إنفاذها
وهذه القيمة  .الملكية الفكريةالقيمة المحتملة لحقوق 

تؤثر أو ة، يميزة تنافستمنح  ما إذا كانتفي  تكمن
التراخيص  إلى إصدار قودت وأ، على سلوك المنافسين

 .308عائدات أخرىتحقيق  وأ

ويمكن أن تلجأ المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 
ة بديلة. ية، كاستراتيجيإلى األسرار التجار المتوسطةو

حماية كم هائل من لويمكن استخدام هذه األسرار 
أما األمر األهم فهو أن  .المعلومات لفترة غير محدودة

حماية لة، ويمكن استخدامها يالمعلومات تبقى سر
االختراعات التي ال يمكن أن تحوز براءة اختراع، 

 المبكرة.تطويرها كانت في مرحلة إذا       ً خصوصا  

 ة أقل كلفةياألسرار التجارإدارة والجدير بالذكر أن 
 ي، ولكن من الضرورالملكية الفكريةحقوق  من إدارة

 للحفاظ على سريةاالستثمارات  ضاء بعرإج
عدم اإلفصاح التعهد بات اتفاق، كاللجوء إلى المعلومات

أو إضافة أنظمة  ،البائعينوعند التعامل مع الموظفين 
نوع المعلومات عن األمثلة  منأمان ومرافق جديدة. و

ات التصنيع، يعمل ،ةيالتي تحميها األسرار التجار
ومصادر  ،خطوطاتموالصيغ والوصفات، وال

 وقواعد البيانات. ،اتيالبرمج

 

 الملكية الفك��ةإنفاذ حقوق  

ارتفاع عدد المنح والتسجيالت الخاصة بحقوق يؤدي 
 منازعاتإلى المزيد من الفي كل عام  الملكية الفكرية

ويحتاج كل من  .الملكية الفكريةتتعلق بالتي 
وأصحابها إلى  الملكية الفكريةمستخدمي حقوق 

ة، تقوم بها محاكم حسنة اإلدارة يات حيادمحاكم
 .منازعاتوقادرة على حل ال

لزم  نفسه تريبس اتفاقوعلى الرغم من أن  ُ     ال ي    
عين على  ّ         الموق  متخصصة في محاكم منفصلة  نشاءإ    
السلطات ب االهتمامتزايد فقد ، الملكية الفكرية

في جميع أنحاء العالم. ويشار ة صة المتخصيالقضائ
الملكية حقوق في إلى هذه المحاكم المتخصصة 

 على سبيل المثال  بأسماء مختلفة منها الفكرية
في ماليزيا،  الملكية الفكريةمحكمة  ال الحصر:

ة يالتجارة الدولو لملكية الفكريةالمحكمة المركزية لو
في البرتغال،  الملكية الفكريةفي تايلند، ومحكمة 

محكمة وهي ( في سنغافورة الملكية الفكريةمحكمة و
، ومحكمة براءات )ة خاصة تابعة للمحكمة العليايتجار

 منازعاتاالختراع في المملكة المتحدة، ومحكمة 
 الملكية الفكريةمحكمة وفي روسيا،  الملكية الفكرية

 التابعة لمحكمة الشعب العليا في الصين.

موعة األدوات أدوات مج: إحدى الملكية الفكريةمحاكم 
 ةيبتكارللسياسة اال

الملكية ب صةصتخاعتبار إنشاء محاكم معدم ينبغي "
قائمة بشكل ة مكتفية بذاتها ويكأداة سياسات الفكرية

اعتبارها أداة واحدة من مجموعة يجب مستقل، بل 
بالتالي، . الشاملة الملكية الفكريةو بتكارأدوات سياسة اال

ة من أجل تعزيز اإلبداع ياساتبأدوات سيتكملتها يجب 
قة لعالمت منازعاتة العدالة في اليوتحسين نوع بتكارواال

  ."الملكية الفكريةب

 .de Werra and others, 2016, p. 39 المصدر:
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                                                      ً تضمن المحاكم التجارية والدوائر التجارية المنشأة حديثا  
التي يمكن أن تستمع إلى قضايا خاصة بالملكية الفكرية، أن 

تحظى المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بانتباه خاص، 
إلى جانب هيئة ذات خبرة وفعالية للفصل في المنازعات، 

 باإلضافة إلى تسوية سريعة للمنازعات.

ت 2016 عاموفي  ّ   ، أعد  دراسة  غرفة التجارة الدولية    
اعدة البلدان التي تفكر في إنشاء محاكم من شأنها مس
 أو تحسين محاكمها الملكية الفكرية يمتخصصة ف

صة في هذا المجال . وقد يساعد ذلك في دعم       ّ                المتخص 
الملكية فعالية وخبرات ومعرفة المحاكمات المتعلقة ب

ّ               . وقد أعد  التقرير مساهمالفكرية من  ومساهمات نو        
يعطي لمحة عامة حول هو و .دولة نامية ومتقدمة 24

وإجراءات المحاكمة التي تتبعها سلطات  الهياكل
ة مختلفة في العالم. ومن خالل هذه اللمحة، يقضائ

 ، يأفضل للوضع الحال                          ً يمكن أن تحقق البلدان فهما  
 .309المحاكمهذه كما يمكنها فهم طريقة عمل 

راسة إلى نتيجة مفادها أن محاكم وقد وصلت الد
كنها االستفادة من البيئة يم الملكية الفكرية

                           ً ة السائدة في العالم، خصوصا  ية والقانونياالقتصاد
التي تتمتع بقدرة كافية على ة يفي السلطات القضائ

كما استنتجت  .الملكية الفكريةالتقاضي بشأن 
أن هذا النوع من المحاكم قادر على تحسين  الدراسة

 .الملكية الفكريةة إنفاذ يفعال

زات ما يلي بعض الفي و ّ     محف  إلنشاء محاكم والمزايا   
 :310الملكية الفكريةمتخصصة في 

صف :                  ً قرارت أكثر إنصافا  القدرة على اتخاذ تعزيز  • ّ    تت   
 الملكية الفكريةقضايا في المستعملة التكنولوجيا 

في مجاالت التكنولوجيا         ً ، خصوصا  بالتعقيد
ات يوالتكنولوج ،ة، وعلم أحياء الخاليايالحيو
المتخصصين ة. ومن المؤكد أن القضاة يالرقم

على مواضيع محددة كهذه سيحكمون بإنصاف 
 ؛311ينغير المتخصصالقضاة أكثر من 

ة يالخبرات القضائوتحسين ة يركزت السويد على مركز
 خاذ قراراتت، من أجل ضمان االملكية الفكريةفي مجال 

 .جودةأكثر 

تنمية الخبرات الخاصة بالملكية الفكرية لدى  •
القضاة المتخصصين: تزيد المحاكم المتخصصة في 

ض القضائي  ّ           الملكية الفكرية من مستوى التعر                               
لقوانين الملكية الفكرية عبر توجيه القضايا إلى 

 عدد محدد من القضاة؛
توفير القدرات إلنشاء إجراءات خاصة يمكنها أن  •

ن الفعال  فبعض المحاكم المتخصصة :ة والدقةي   ّ        تحس 
، يمكنه      ً ة مثال  ي، كالمحاكم اإلدارفي الملكية الفكرية

مج وتد ضمن منح براءات بجودة عالية.يأن 
ة لقرارات المحاكم الخاصة ياالجتهادات القضائ

ة للفاحصين، يبالمبادئ التوجيه الملكية الفكريةب
الملكية تأييد حقوق  ليظهروا ثقة أكبر بأنه سيتم

ي المحكمة. ويؤدي هذا األمر إلى تقليل ف الفكرية
ل المحتمل في وقت الحق،  التقاضيمخاطر  ّ   ويسه     

مهمة حماية  المتوسطةلمؤسسات الصغيرة وعلى ا
ّ   حقوقها الخاصة بالملكية الفكرية، من دون تكب د                                           

 مات مكلفة؛كاإجراءات مح
ّ              والقدرة على التنب ؤ بها: تساعد  ايااتساق نتائج القض •                 

على تعيين  الملكية الفكريةب المحاكم المتخصصة
قضاة يتمتعون بمعرفة متخصصة حول مسائل 

 نوعية أفضليوفر ذلك . ويجب أن الملكية الفكرية
وممارسة موحدة  ،نيانوأفضل للق  ً ا  واتساق راء،لآل

 ؛الملكية الفكريةقضايا في ما يتعلق بللمحكمة 
م ك: تستطيع المحامنازعاتتسريع حل ال •

أن تتخذ  الملكية الفكريةالمتخصصة بحقوق 
لقضاة في ويستطيع اة. يوأكثر فعالأسرع قرارت 

بشكل أفضل أن يفهموا المتخصصة المحاكم 
اتها، يوتقن الملكية الفكريةحقوق قضايا إجراءات 

المتخصصة بسبب تشجيعهم على تحصيل المعرفة 
القضاة المتخصصون  يستطيع. وحول هذه المسائل

ة يائل القانونسالقضايا والمفي ماط نمييز أت     ً أيضا  
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المحتملة. ويساعد ذلك في الحد من التأخير في 
، مع ضمان الوصول السريع إلى منازعاتحل ال

 الحلول؛
الملكية حترام حقوق ال يتحسين المناخ اإلجمال •

ة وكفاءة يزادت فعالإذا وحمايتها وإنفاذها:  الفكرية
المتعلقة بهذه في حل القضايا  يختصاص القضائاال

 في التقاضي في مسائلتزداد الثقة فسالحقوق، 
 .الملكية الفكرية

ّ  ، سن  2014في عام  في لنواب الشعب  يمجلس الوطنال   
على إنشاء محاكم جديدة للموافقة       ً جديدا               ً الصين تشريعا  

. وقد تم إنشاء هذه المحاكم الملكية الفكريةخاصة ب
ة ياالستراتيجوتنفيذ من أجل تعزيز  ..."المتخصصة 

، وتحسين الحماية بتكاراالالمدفوعة بة للتنمية يالوطن
ة، وحماية الحقوق المشروعة ية الفكرية للملكيالقضائ

ومصالحهم، بالممارسة  الملكية الفكريةألصحاب حقوق 
وبموجب القانون، باإلضافة إلى الدفاع عن المصالح 

 ."ة والعامةياالجتماع

 .ICC, 2016, p. 9 :المصدر

الملكية اقتراح ألداة تقييم نظام  .اءه
 الفك��ة

 ، فحسبعلى القانون  الملكية الفكريةال تقتصر 
 .بتكارة وااليعلى األعمال التجار              ً بل تشتمل أيضا  

، يجب النظر الملكية الفكريةنظام وبغية تقييم 
     �  المصن ف ة منذ المرحلة التي تسبق إنشاء يبشمول
إلى مرحلة تسويقه.                     ً ، وخالل حمايته، وصوال  يالمحم

كثيرة ة يوتشتمل هذه المراحل الثالث على فئات فرع
يمكن استخدامها للمساعدة في تقييم نقاط القوة 

تصنيف من خالل  الملكية الفكريةوالضعف في نظام 
 عناصره ذات الصلة.

وسهولة  بتكارلال البيئة التنظيميةالمرحلة األولى: 
 ؛الملكية الفكريةة حقوق يلة الثانية: فعالح؛ المرالخلق

 13 الجدوللتسويق. ويقدم المرحلة الثالثة: الفائدة ل
صا   ة تساعد ية الفكريلملكلتقييم األداة مقترحة     ّ  ً ملخ 

الملكية الدول األعضاء في اإلسكوا في تقييم أنظمة 
.االخاصة به الفكرية

 الملكية الفك��ةمصفوفة تقييم نظام  .13 الجدول
الحد األقصى 

 عناصر التصنيف ةيالفئات الفرع راحلمال 20للتصنيف/
 المرحلة األولى: 

5/20 
 بتكارسهولة اال

 والخلق
الملكية ثقافة  •

نشر /تعليمها/الفك��ة
: احترام بهاالتوعية 

التفاصيل معرفة الحقوق/
ة ية/إدراك أهمياألساس

 لالقتصاد؛ الملكية الفك��ة
 .الملكية الفك��ةإنشاء  •

 عنصر)لكل  (نقطة واحدة
 ة: وجود األدمغة؛�الموارد البش� •
والتد��ب عليها وبرامج التوعية  الملكية الفك��ةتعليم حقوق  •

 بشأنها؛
 ؛بتكاروسياسة العلم والتكنولوجيا واال يالوطن بتكارنظام اال •
 ؛البحث والتطو�رتمو�ل  •
 .الملكية الفك��ةسياسة  •

المرحلة الثانية: 
10/20 

ة حقوق يفعال
 الفك��ةالملكية 

الملكية نظام تسجيل  •
 ؛الفك��ة

 .الملكية الفك��ةإنفاذ  •

 عنصر)   ّ لكل   نا(نقطت
التي تغطي جميع القطاعات القائمة  الملكية الفك��ةقوانين 

 ة؛يوالتي تتوافق مع المعايير الدول الملكية الفك��ةعلى 
 ؛الحديثة الملكية الفك��ةمكا�ب 

: الملكية الفك��ةالمتعلقة ب حترافيةالخدمات اال
 ؛المتخصصونالمحامون/الوكالء 

 ؛الملكية الفك��ةبالمتخصصة المحاكم/القضاة/الغرف 
 .اإلنفاذ الفعال

 المرحلة الثالثة: 
5/20 

 ج/الخدمة؛         َ سوق المنت   • الفائدة للتسو�ق
 .حترافيالتسو�ق اال •

 عنصر)لكل  (نقطة واحدة
 ؛ة�احتضان األعمال التجا� •
 ؛والتكنولوجيامجامع العلوم  •
 نقل التكنولوجيا وسياسات الترخيص؛ •
 ؛جات/الخدمات       َ ة للمنت  ية واألجن�ياألسواق المحل •
 .الملكية الفك��ةتقد�ر حقوق  •
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 والتوصياتالنتائج  .5

 النتائج 

حيث بالمعرفة، الموجه العالمي الحالي قتصاد االفي 
لتحقيق   ً ا  يجوهر ُ                            ً ت عتبر التنمية المستدامة عامال  

على النحو  الملكية الفكريةاستغالل  مة، ال يتيالتنافس
ة ية. لكن البلدان العربيالمناسب في المنطقة العرب

ين           َ على الصعيد  والتحسين تمتلك القدرة على النمو 
 . يواإلقليمالوطني 

 بتكارتعزيز دورة االفي  يأساس عنصر الملكية الفكرية
لترجمة نتائج البحث               ً وهي مهمة أيضا   .واستدامتها

 تسويقها، يتم خدمات  وأجات        َ إلى منت  والتطوير 
جات والخدمات بما فيها  َ              المنت   ،وبصفتها هذهة. يالرقم    

من خطة  9لتحقيق الهدف  مهمة الملكية الفكريةر    َ عتب   ُ ت  
ن التنافسيفهي تعزز اإلنتاج. 2030 ة على ي      ّ         ة وتحس 

تنهض ، باإلضافة إلى أنها والدولي يين الوطن       َ المستوي  
ع االب ّ     التصنيع وتسر  وتساهم في خلق فرص  بتكار           

 جهود كبيرة إلىالمنطقة العربية  تحتاجالعمل. و
وحقوق  ،، واالختراعات، والبراءاتبتكارتعزيز االل

 ال تزال متعثرة في هذه المجاالت أنها إذالطبع والنشر 
 مناطق العالم األخرى.مع بالمقارنة 

تكتسب الملكية الفكرية وكما ورد في الفصل الثاني، 
 .ةيألعمال التجاركما ل لمؤسسات العامةأهمية كبرى ل

 لهيئات التي وعلى الرغم من أن المؤسسات العامة وا
لبحوث ل العام نشريكون حافزها الالربح  يال تبغ

قد  الملكية الفكريةحلول فوالمعارف أكثر من الربح، 
في هذه المؤسسات التي تواجهها  ياتدتحتعالج ال

َ        مكت شفاتها تأمين التمويل للبحوث أو نشر فوائد  من   
ات مبتكرة. مع ذلك، يبقى السؤال بالنسبة إلى يخالل آل

يكون المعرفة يجب أن من نوع  : أيالمؤسسات العامة
نوع يجب أن أي و عامة الناسأمام بالكامل       ً متاحا  

. ويعتمد الجواب بشكل الملكية الفكريةيخضع لقانون 
التي  المضافة ةقيمالو مؤسسةال سياقعلى  يرئيس

عامة مجاالت محددة لالمؤسسة افقد تختار  .تقدمها
ة حيث تتمتع بقيمة مضافة ية الفكريللملك هاتخضع

، وتترك مجاالت البحث أو الدولي يعلى الصعيد الوطن
 .عامة الناسبالكامل أمام متاحة األخرى 

المناسبة حماية مدى الحول     ً  دائرا  يزال النقاش  الو
في                 ً متساهلة، وخصوصا  المشددة أو للملكية الفكرية، ال

دان لفي الب                                      ً البلدان النامية، وال يزال الجواب مبهما  
المتقدمة. أما المعضلة التي كما في البلدان النامية 
معايير  كانت أنه في حال ة فهييالبلدان العرب تواجهها
تفوق تكاليف فس،          ً شديدة جدا   الملكية الفكريةحماية 

ن في البلداال سيما نها، ع ى   ّ تأت  تالتي                 َ الحماية المنافع  
ة التي لم تنشر ما يكفي من المعرفة حول يالعرب

الملكية أن لكن الواقع . الملكية الفكريةاستغالل 
ة ولجذب االستثمار يللتنافس يأمر أساس الفكرية

ورواد  نلمبتكريل     ً أيضا  المباشر، وهي مفيدة  ياألجنب
 .في مجال التكنولوجيا األعمال

في  بتكارلال البيئة التنظيميةعلى الرغم من أن 
مؤشرات ال تزال ،  ً ا  فشيئ          ً تحسن شيئا  تة يالمنطقة العرب

عن  ةخرتأم المنطقة في معظم بلدان بتكارأداء اال
األخرى التي تفتقر إلى الوسائل والموارد نفسها البلدان 

ة. وتكمن أسباب عدة وراء يالتي تمتلكها البلدان العرب
الملكية ها النقص في خلق حقوق ومن ،الثغراتهذه 

على           ً يوثر سلبا   وهذا ماوحمايتها وإنفاذها،  الفكرية
 . على سبيل المثال:بتكارة االيعمل
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ر أنظمة  • ّ         ال تتطو   بشكل متجانس:  الملكية الفكرية     
على تحديث قوانينها  عدة ةيبلدان عربلم تعمل 

، في حين لم يضع سوى الملكية الفكريةالمتعلقة ب
 ة؛ية الفكريللملكة ية وطنيمنها استراتيجعدد قليل 

ة لتنفيذ أحكام يبعض البلدان العرب "دفع"يتم  •
في نة       � المتضم  ة التفاق تريبس يالمعايير اإلضاف

ة األطراف، على يالثنائالحرة بعض اتفاقات التجارة 
تها لتطبيق تلك األحكام يالرغم من عدم جهوز

 ة؛يبفعال
إنفاذ إلى تأجيل ة ية الداخليالخالفات السياسأدت  •

على االتفاقيات بشكل  تصديقين الجديدة والالقوان
ة أعضاء في يلدان العرببالأن عام. وعلى الرغم من 

ي ي، كاتفاقالملكية الفكريةمتعلقة بمهمة تفاقيات ا َ   ت 
معاهدة مدريد، جميعها إلى  ضمباريس وبرن، لم تن

معاهدات  وأمعاهدة التعاون بشأن البراءات،  وأ
 الويبو؛

 الملكية الفكريةشأن ب موحدةنصوص ال تتوفر  •
ات ي، وتختلف أولوتنطبق على كل البلدان العربية

كل  قتصادالمجال قيمة الحماية  بحسبالحماية 
 ؛بلد

ع • َ  تب رُ  ي  الملكية ات وتسجيالت حقوق بتكارعدد اال  
بالنسبة إلى عدد السكان مقارنة        ً منخفضا   الفكرية

ذلك هجرة  من أسباب. وفي العالم طق أخرىابمن
 ورواد األعمالفي صفوف المخترعين مغة األد

البيئة الذين ينتقلون إلى أماكن يجدون فيها  العرب
 ذإنفال  ُ ب   ُ س  ، وبتكارفضل لالاألحوافز الو التنظيمية

 ،عادةفي الة. ويأسهل وأقل كلفة وأكثر فعال
في أوروبا وفي  الملكية الفكريةيسجلون حقوق 

ستكون الواليات المتحدة ألنهم يعتقدون أنها 
 هناك؛ محمية أكثر

حتى و ،مات البحوثظتميل الجامعات، ومن •
، تخلقه "جديد" يالشركات الناشئة إلى تسجيل أ

نتج بالضرورة مكاسب تجار ُ                        مع أن ذلك ال ي   ة ي            
 ة؛يبتكارة االيوال يساهم في العمل

 الملكية الفكريةاتب من مكالكثير ال تستوفي أدوار  •
المطلوبة من أجل          َ المعايير   ،اتهايووظائفها وهيكل

بشكل فعال، ويعود  الملكية الفكريةإدارة حقوق 
 التالية: سبابذلك لأل

ο ة: ال تستطيع أداء يالنقص في الموارد المال
مهمتها كبرامج التوعية وبرامج التواصل، 

البيانات ة، وقواعد يلكترونإلوخدمات التسجيل ا
 ة؛يلكترونإلا

ο الفاحصين ة: غياب يفي الموارد البشر صالنق
 أو المؤهلين أو النقص في عددهم؛/ين وياإلدار

ο ؛الحديثةة والمعدات يالنقص في البنى التحت 
ο  مع المؤسسات الصغيرة الروابط النقص في

، والوزارات، والجمارك، والسلطات المتوسطةو
 ؛والتطويرالبحث ومؤسسات  ،ةيالقضائ

ο  الملكية الفكريةمع مكاتب الروابط النقص في 
 .األخرى والدوليةة ية واإلقليميالمحل

ق مهن تسجيل  • ّ             تتفر  ، كمحامي الملكية الفكرية   
وعمالئها: ويؤدي ذلك إلى تعقيدات  الملكية الفكرية

وثائق براءات صياغة ونقاط ضعف عدة في 
 االختراع؛

المتخصصة محاكم ال إال عدد قليل من توفريال  •
التقاضي  فيأو الهيئات المختصة  الملكية الفكريةب

وإدارتها، والحكم بقضايا  الملكية الفكريةحقوق في 
 .الملكية الفكريةة تتعلق بيقانون

 التوصيات 

ن ة يعلى البلدان العرب  البحث والتطويرأنظمة       ّ  أن تحس 
سياسات  غ وتعتمدوأن تصبعها، وتالتي ت

من أجل  ،ملكية الفكريةالو بتكارات لاليواستراتيج
 فيماوها وإنعاشها. في هذا السياق، اتتنويع اقتصاد

 يتعزيز التكامل االقتصادتعمل البلدان العربية على 
ّ  تعد  البلدان أهدافها وأن هذه ، يجب أن تحدد ياإلقليم   

الذي يتطور  بتكارات للمشاركة في نظام االياستراتيج
بعة أهداف بسرعة، بطريقة تضمن بها قدرتها على متا

ة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يالتنمية البشر
 بتكارفي مجال اال     ً مهما                          ً ويؤدي القطاع الخاص دورا  

ة حاجةوال. يوالنمو االقتصاد في البلدان      ً أيضا      ّ ملح 
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في على االستثمار  القطاع الخاص إلى تشجيعالعربية 
بيئة في ال طنش ردو أداء لىع، والبحث والتطوير

 .بتكارلال التنظيمية

، باعتبارها الملكية الفكريةوالجدير بالذكر أن قوانين 
على  الملكية الفكريةحقوق أثر من النقاش حول      ً جزءا  

أخذ ييجب أن   ً ا  مهم  ً ا  يقانون       ً مفهوما  ، ال تزال بتكاراال
بين المصالح الذي ينبغي تحقيقه التوازن  االعتبارفي 

الملكية أن توازن الالعامة. ويعني المصلحة الخاصة و
ذات قيمة تصبح  ،بتكارلال                  ً ، باعتبارها حافزا  الفكرية

من المبتكرون واالقتصاد بشكل عام  يستفيد عندما
 .بتكارتأثير اال

وكما ورد في الفصل الثاني، يكمن حل معضلة 
الملكية الفكرية وة يالقو الملكية الفكريةاالختيار بين 
على إبقاء ة يالعربالبلدان  تعملأن الضعيفة في 

، بتكاراال وعلى تحفيز قوية، الملكية الفكريةتشريعات 
 أخرى خارجيةوذاتية بدائل                   ً ولكن، أن تجد أيضا  

المصلحة العامة في الوصول إلى المعلومات  تحترم
القواعد في  الذاتيةالحلول  تكمن. وبتكاراال ينقلهاالتي 

يمكن ة التي ية الفكريللملكة ية لألنظمة األساسيالداخل
إلى  المجانية االستفادة من الوصول يحرأن توفر 

فا  أو   ً ا  ابتكاركان أ،      �        المصن ف المحمي   ً ا  يمحم    �  ً مصن 
تقضي و ؛ ً ا  يصناع  ً ا  بحقوق الطبع والنشر أو تصميم

الملكية نطاق حقوق وضع حدود لب الحلول الخارجية
رج ة من خايقواعد األنظمة األساس باستخدام الفكرية
 .الملكية الفكريةقوانين 

في قانون حقوق الطبع  ذاتيةوتشتمل الحلول ال
. والتقييداتوالنشر على مراجعة االستثناءات 

الحصري في حق الالمؤلف تمنح حقوق الطبع والنشر ف
ة التجارة يحريتعارض مع  وهذا ما،             � استغالل المصن ف

 بالتالي، يتم .ةيوالصناعة في االقتصادات الليبرال
المصلحة العامة ضمن القواعد  السعي إلى تحقيق

عة للخروج من  ّ              المشر  ُ                هذا االحتكار. وت عتبر استثناءات                    

تستطيع تأدية هي ، و ً ا  يأساس                       ً حقوق الطبع والنشر أمرا  
ز فهي  .هذا الدور ّ   تعزز وتحف  عامة اإلبداع، وتفيد         

     �  المصن ف من خالل المعلومات التي يتضمنها  الناس
ت بلورة أفكار قد حقوق الطبع والنشر. ومي بالمح ّ               تم   

من الفصل الثاني من هذا  "د"أخرى في القسم 
دا  ة يالعربالبلدان على والتقرير.  ّ   ً التفكير مجد  نظام في            

ن َ ه       ُ غير م  ولكن           ً يكون قويا  ة ية الفكريللملك ِ  يم  يأخذ و ، 
 ،األطراففي االعتبار الشواغل المختلفة لجميع 

  ة.يالعامة والتزاماتها الدولالوطنية مصلحتها  ويحترم

رأس المال في ة أن تستثمر يويجب على البلدان العرب
ُ    َ وت عتب   .                    ً وثروة المعلومات أيضا   يالبشر الملكية ر  

من  يحد العوامل التي تقود النمو االقتصادأ الفكرية
ي يعزز التنمية المستدامة. ويجب أن ذال بتكارخالل اال

في عالم               ً المعرفة متاحا  في مار االستثهذا يصبح 
، فيجب أن الملكية الفكريةأما إنشاء حقوق  .األعمال

جرتبط بي َ  مخر  يأتي نتيجة  بتكارات التسويق، ألن اال  
ل المعرفة إلى رأسمال. ّ                      تحو     

الفعال  الملكية الفكريةيجب أن يستند نظام كذلك، 
لى جهود إصلب، و يلى إطار قانونفي االبتكار إ
لى الربط بين إين الخاص والعام، و      َ القطاع  مشتركة بين 

يتم بالتالي، سوف  .الدوليةاألجندة و ةيالمحل األجندة
تمكين نقل من خالل  يالتعاون التكنولوج تعزيز

 التكنولوجيا.

دمج ل        ً ة جهودا  يأن تبذل البلدان العرب يومن الضرور
ات والخطط واألنظمة. يالمرأة عند وضع االستراتيج

يجب أن ي التخطيط والصياغة،          َ وفي مرحلت  ، لذلك
العناصر التي قد تشكل عوائق بدقة إلى البلدان تنظر 

. ويجب الملكية الفكريةأمام مشاركة المرأة في نظام 
قا                     ً أن يتضمن ذلك تحليال   ّ   ً معم  االجتماعية للعوائق    

ة التي يمكن أن تعترضها، ية والثقافياالقتصادو
ن أن تؤدي العناصر التي يمكالنظر إلى باإلضافة إلى 

 إلى انحيازات غير واعية.
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 بتكارلتعزيز اال الملكية الفكريةبغية تحسين نظام 
 ، وال سيماةية في المنطقة، على الدول العربيوالتنافس

 أن تضمن األمور التالية: ،حكوماتها

 :الملكية الفكريةفي مرحلة إنشاء  •
ο في المدارس  الملكية الفكرية تدريس

والجامعات، وإطالق حمالت لنشر التوعية 
. بتكارللتشجيع على اإلبداع واالومباريات 

ولى اهتمام خاص بهذا النوع من  ُ                              ويجب أن ي          
ات التي يمكن أن ياإليجابيبرز للبنات، التدريس 

لمستقبل مشرق في  الملكية الفكريةج عن تتن
 مجال الصناعة؛

ο حثين، تنظيم برامج تدريب متخصصة للبا
والمبتكرين، والموظفين في القطاع العام 

ومكاتب  ،الملكية الفكريةالمسؤولين عن مكاتب 
ومكاتب حقوق الطبع والنشر.  ،نقل التكنولوجيا

، الملكية الفكريةويجب أن يركز التدريب على 
وأنظمة براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر، 

م وفقا  أن كما يجب  صم  ّ       ً ي  الحتياجات كل  ُ  
 اوبحسب مستوى انخراطه ،عة مستهدفةمجمو

 ؛الملكية الفكريةفي نظام 
ο  ة في الجامعات ية الفكريسياسة للملكوضع

عات؛وومنظمات البح ّ     ث والحاضنات والمسر                    
ο  على  بتكارسياسة للعلم والتكنولوجيا واالوضع

 ؛يالمستوى الوطن
ο بل                    ِ البحث والتطوير من ق   وتحفيز تمويل

في   ً ا  ضومن المهم أيالحكومة والقطاع الخاص. 
لينلتثقيف توفير الهذا المجال  ّ    لممو   المحتملين    

حول االنحيازات غير الواعية التي يمكن أن 
 أمام المرأة؛           ً تشكل عائقا  

ο  الملكية حول  معلوماتتوفير التقديم خدمات
ر البحث ألغراض  بما، الفكرية  عن االستعالم   ّ              ييس 

 ؛نافسةمال
ο  من ن والمبتكرين، يللمبدع ضريبيةتقديم حوافز

 ؛نة ّ ي  مع بحسب معايير، ءنساوال لرجاال

ο ات واالختراعات من أجل بتكارتنظيم معارض لال
 .يالقطاع الصناعب ات/ربط المبتكرين

 في مرحلة ضمان حقوق الطبع والنشر: •
ο  ة تحترم ية الفكريللملكحديثة إنشاء مكاتب

الملكية إلدارة حقوق  األتمتةمعايير بعض 
ة، ية والماليالموارد البشر وتوفير، الفكرية

مع جميع اإلدارات التي تؤدي الروابط إقامة و
، ومع مكاتب الملكية الفكريةفي نظام      ً دورا  

 ة؛ية والعالمياإلقليم الملكية الفكرية
ο  سن  قوانين         ّ ، مع أخذ لملكية الفكريةمستحدثة ل 

 االعتبار، في  يالمصلحة العامة لكل بلد عرب
التعاون وأجندة ة يالتزاماته الدولبما يتوافق مع 

ّ              سن  هذه القوانينوعند الخاصة به.  ياإلقليم   ،
إلى العناصر التي يمكن أن  يجب إيالء االنتباه

الملكية على مشاركة المرأة في نظام           ً تؤثر سلبا  
 .الفكرية

 :لملكية الفكريةفي مرحلة إنفاذ حقوق ا •
ο  على الملكية الفكريةب متخصصةإنشاء محاكم ،

 ة؛يبتدائاالمحاكم ال ل على مستوىاألق
ο يتشكيل فريق من المحامين في كل بلد عرب 

يتولى مسألة صياغة البراءات من أجل دعم 
ومساعدتهم في  ات/والمبتكرين ات/الباحثين

 صياغة براءاتهم الخاصة؛
ο  تدريب القضاة والمحامين وقوى األمن على

 ؛الملكية الفكريةبالمتعلقة مسائل ال
ο لتنسيق والتعاون بين هيئات عدة ات ايتحديد آل

الملكية مكاتب ، مثل الملكية الفكريةفي تعمل 
ومكاتب حقوق الطبع والنشر ومكاتب  الفكرية

نقل التكنولوجيا من أجل ضمان استدامة 
 .والتنسيق التعاون

 :الملكية الفكريةفي مرحلة تسويق حقوق  •
ο ة بين قطاع الصناعة، يتطبيق سياسة تعاون قو

البحث و ،ةيوالمؤسسات األكاديم ،األعمالورواد 
والمؤسسات المتناهية الصغر  ،والتطوير

 ؛المتوسطةوالصغيرة و
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ο  ومكاتب نقل  الملكية الفكريةتوضيح دور مكاتب
التكنولوجيا في تشجيع قطاع األعمال على 

ليتمكنوا  يبشكل مهن الملكية الفكريةاستخدام 
 بطريقة صديقة الملكية الفكريةمن تعزيز 

 ة؛يلألعمال التجار
ο  لمؤسسات ل الملكية الفكريةتقديم خدمات دعم

تلك التي تركز ال سيما ، المتوسطةالصغيرة و
والتي تكون موجهة على التكنولوجيا المتطورة 

 نحو التصدير.

قتناء األصول غير الالمراحل الثالث هذه وال تستطيع 
نوحمايتها واستغاللها الملموسة نظام          ّ ، أن تحس 

ة ية للملكية وطنياستراتيجضمن  َ  ر جد ُ ت  إن لم  بتكاراال
بحيث ، بتكارة لالية وطنياستراتيج إلى جانب ةيالفكر
ل ّ  تكم  من أجل تعزيز النمو  الواحدة منهما األخرى   

 والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون إلى                 ً عدة توصيات أيضا   تدعوو
عتب   .الملكية الفكريةفي مجال  يقليمإلا ُ    َ وي   ر  

بين  جيدةادل الممارسات الوتبوالتنسيق التعاون 
من األمور األساسية لتحسين أنظمة ة يالبلدان العرب

 . هذه البلدان في بتكاروتعزيز اال الملكية الفكرية
ة يبين المنطقة العرب           ً أساسي أيضا  لكن التعاون 

 ة وآسيا يكا الالتينيوالمناطق األخرى كأمر
ق، وقد     ً أيضا   تيننامي تينا منطقمباعتباره ّ  تطب   ان  

  الملكية الفكريةفي مجال  جيدةممارسات 
تقوية وفي ما يلي بعض التوصيات ل. بتكارواال

 :يالتعاون اإلقليم

 التعاون اإلقليمي: •
ο ختراعاتة لاليإنشاء قاعدة بيانات إقليم 

 والنظر فية، يبراءات لصاح البلدان العربالو
 لبراءات االختراع؛ يمكتب عربإنشاء جدوى 

ο الملكية ة تتعلق بيعلى مصطلحات عرب تفاقاال
التعاون  لتسهيلة يفي المنطقة العرب الفكرية

 النجاح؛قصص والخبرات والتنسيق وتبادل 
ο ة إلى تحقيق الحد يدعوة المنظمات الدول

األقصى من الفائدة المتأتية من الخدمات 
 ،بتكارواال الملكية الفكريةالمقدمة في مجال 

وإلى مواصلة جهودها وتقوية روح التعاون من 
 ة؛يللبلدان العرب زيادة المنافعأجل 

ο  أن ة ية والدوليالمنظمات اإلقليمإلى الطلب
ر للبلدان العربية،  دراسات تحليلية وسلسلة    ّ                   تحض 

والتطوير البحث  حول جيدةمن الممارسات ال
ق ووحق ،لملكية الفكريةا، وأنظمة بتكارواال

ا.ة وغيرهيالطبع والنشر الرقم
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 المرفق

 المجال –النوع  -حقوق الملكية الفك��ة المختلفة: التوصيف   .1المرفق  جدول

 براءات االختراع
نماذج 
 المنفعة

العالمات 
 التجا��ة

حقوق 
الطبع 
 والنشر

المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

 التوصيف

براءات االختراع تمنح 
من  صاحبها مجموعة
الحقوق الحص��ة 
الختراع ما (يكون 

ويعتبر   ً ا  عملي    ً     منتجا  أو 
، وينطوي على      ً              جديدا 

خطوة ابتكا��ة، 
ً          ويكون قابال  للتط�يق           

الصناعي)، كما هو 
محدد في "عناصر 

الحماية" (أي تع��ف 
واضح ومقتضب لما 
تحميه براءة االختراع 

من الناحية 
 القانونية).

نماذج 
المنفعة 

توفر نظام 
براءة اختراع 

من الدرجة 
الثانية، وهي 

تمنح نظام 
حماية 

لالختراعات 
التقنية من 
دون فحص 

وبكلفة 
متدنية. 

وتختلف هذه 
النماذج عن 

براءات 
االختراع بأن 

حصول 
االختراع على 

الحماية ال 
يتطلب أن 

ينطوي على 
خطوة 

، بل ابتكا��ة
أن يكون 

، ألن      ً  جديدا 
ر االبتكا

ينبغي أن 
يفوق 

مستوى 
التقدم 
 الجاري.

العالمات 
التجا��ة 

         ً  تمنح حقوقا  
حص��ة في 
العالمة أو 

التصميم أو 
 التع�ير.

حقوق 
الطبع 

والنشر تمنح 
    ً  حقوقا  
حص��ة 

للمؤلفين 
على 

أعمالهم 
الفنية. 

وفي 
معظم 

البلدان، 
توفر حماية 

قانونية 
 للبرمجيات.

المؤشرات 
الجغرافية 
أسماء أو 

عالمات 
ستخدم ت

على بعض 
المنتجات 

التي تعود 
إلى موقع 

أو منشأ 
جغرافي 

 محدد.

حقوق 
التصاميم 
الصناعية 

تحمي 
التصميم 

المرئي 
لألشياء، بما 

في ذلك 
الشكل، أو 
تركيب أو 

تكو�ن النمط 
أو اللون، أو 
م��� النمط 

 واللون.

حماية 
األصناف 

النبا�ية 
 تمنح

    ً  حقوقا  
في 

نبا�ات 
جديدة أو 
مستحدثة 

عن  تختلف
األصناف 

المتوفرة، 
تبدي و

 ،      ً   تجانسا 
ولها 

صفات 
مستقرة 

بحيث 
تبقى هذه 

النبا�ات 
مطابقة 

لنوعها 
بعد 

دورات 
تكا�ر 

 متكررة.  

األسرار 
التجا��ة 

تحمي 
المعارف 

غير 
المفصح 

عنها 
للعموم، 

والتي تمنح 
أصحابها 

منافع 
اقتصادية، 

وتتطلب 
    ً  جهودا  

معقولة 
للحفاظ 

على 
س��تها.  

وهذه 
وق الحق

أضعف من 
الحقوق 
األخرى، 

ففي حال 
استنسخها 

 آخرون
بشكل 

مستقل، 
يمكن 

لهؤالء 
استخدام 

المعلومات 
من أجل 

منفعتهم 
االقتصادية 

 الخاصة.



126 

 براءات االختراع
نماذج 
 المنفعة

العالمات 
 التجا��ة

حقوق 
الطبع 
 والنشر

المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

 نوع الملكية الفك��ة

تستلزم  الطلب إلزامي.
 تقديم طلب.

تستلزم 
 تقديم طلب.

تستلزم ال 
تقديم 
طلب، 
منح   ُ     وت 

لألعمال 
بحكم 

 .ط�يعتها

تستلزم 
تقديم 
 طلب.

تستلزم تقديم 
           ً  طلب، وأحيانا  
منح لألعمال  ُ            ت 

بحكم 
 ط�يعتها.

تستلزم 
تقديم 
 طلب.

ال تستلزم 
تقديم 
طلب، 
منح   ُ     وت 

لألعمال 
بحكم 

 ط�يعتها.

 المجاالت/القطاعات

لالختراعات 
 التكنولوجية.

لالختراعات 
 التكنولوجية.

العالمات 
التجا��ة 
تغطي 

قطاعات 
التصنيع 

والخدمات، 
بما فيها 

المنتجات 
االستهالكية 

والزراعية 
(مثل الن�يذ 
 والفواكه).

حقوق 
الطبع 
والنشر 
تغطي 

الصناعات 
اإلبداعية، 

بما فيها 
البرمجيات 

(ولو كانت 
حمايتها 
 ضعيفة)
ووسائل 
 الترفيه.

المؤشرات 
الجغرافية 

         ً  تطبق غالبا  
على 

منتجات مثل 
األجبان 
والن�يذ 

شامبانيا؛ الو
وتطبق في 

بعض 
البلدان على 

الحرف 
 اليدوية.

هذه الحقوق 
تغطي 

القطاعات 
التي �نتج 

مة           ّ    إبداعات قي 
غير 

تكنولوجية 
في التصميم، 
مثل المنتجات 
االستهالكية، 

والخدمات 
المعما��ة 

والهندسية، 
والحاسوب 

واالتصاالت، 
والموضة، 

رف.      ِ   والح 

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
تغطي 

قطاعات 
خليق ت

 النبا�ات.

األسرار 
التجا��ة 
تغطي 

قطاعي 
التصنيع 

والخدمات 
بشكل عام. 

ولكن 
يمكنها 
   ً     أيضا  أن 
تحمي 

االبتكارات 
 التي 

ال تغطيها 
األنواع 

األخرى من 
الملكية 
الفك��ة 

على نحو 
مالئم (مثل 

أنواع 
مختلفة من 

نماذج 
أعمال 

 محددة).
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 بتكاراألسس المنطقية للملكية الفك��ة من أجل اال

براءات 
نماذج  االختراع

 المنفعة
العالمات 

 التجا��ة
حقوق الطبع 

 والنشر
المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

 عالقتها باالبتكار وأهميتها للتنمية

براءات 
االختراع 

الملكية  تمنح
الفك��ة 

لالختراعات 
القابلة 

للتط�يق 
الصناعي، 

على عكس 
االختراعات 

المتعلقة 
بمفاهيم 

وأفكار نظ��ة 
فحسب. 

وهي بالتالي 
تغطي 

االختراعات 
المحتملة 

في 
المستقبل. 

لكن من 
الناحية 
التقنية، 
براءات 

 االختراع 
ال تعادل 

االبتكار، ألنها 
تمنح الملكية 

الفك��ة 
لالختراعات، 
فذت       ُ     سواء ن 
وأسفرت عن 
ابتكارات أم 

 ال.
وال تصل 

جميع 
االختراعات 

الحاصلة على 
براءة اختراع 

إلى 
 األسواق.

نماذج 
تتبع  المنفعة
براءات 

االختراع في 
هذا الصدد، 

ولكنها 
تختلف عنها 

بأنها في 
مستوى أقل 

من الحدا�ة 
وال تفوق 
مستوى 

التقدم 
القائم. 

وللشرط 
األخير تأ�يرات 

على مدى 
حصول 

االبتكار على 
الدعم. وقد 

         ً  يكون مجديا  
في سياقات 

 التنمية.

العالمات 
التجا��ة ال 

تحمي 
      ً مباشرة  

االختراعات 
ولكن قد 
يكون لها 
إسهامات 

فيها إذا وفر 
االعتراف 
بالعالمة 

ً  التجا��ة مثال              
حوافز لرفع 

جودة 
الخدمات. 

كما أن 
شركات 

تقديم 
الخدمات في 

البلدان 
            ً  الناشئة غالبا  

تضطلع  ما
بحصة ك�يرة 
من األنشطة 
االقتصادية، 

مع أن بعضها 
تشوبه 

مستويات 
منخفضة من 

اإل�تاجية 
والتوفر في 

 األسواق.

حقوق الطبع 
والنشر يمكن 

أن تؤدي 
   ً     ً  دورا  هاما  

إلى حد 
مكافأة 

اإلبداعات 
الجديدة. 

وهي توفر 
الم��د من 

الفرص لنشر 
االبتكارات 
في مجال 
تكنولوجيا 

المعلومات 
تصاالت واال

بشكل خاص، 
ويمكن 

القول إنها 
         ً  تتيح آفاقا  

أوسع 
لألعمال. 

وعلى األرجح 
أنها هامة 
   ً     أيضا  في 
سياقات 

التنمية، على 
الرغم من 
التحديات 
المحتملة 

في اإلنفاذ 
التي قد 

         ً  تشكل عائقا  
.      ً  ك�يرا 

طالما أن 
المؤشرات 
الجغرافية 

تتيح 
االعتراف 

بالعالمات 
التجا��ة، 

يمكنها أن 
تشجع 

بتكار اال
لتحقيق أو 

تحسين جودة 
المنتج. وقد 

توفر 
مكافآت أكبر 

إذ تعزز 
مشاركة 
المجتمع 

المحلي من 
خالل 

الملكية 
الفك��ة التي 

يمكن أن 
تدعم 

القطاعات 
 التقليدية.  

حقوق 
التصميم 
الصناعية 

توفر الملكية 
الفك��ة 
للتصميم 

الذي يفوق 
مستوى 

التقدم 
الجاري. 

وهي مفيدة 
بشكل خاص 

 تتكارالالب
غير 

التكنولوجية 
في 

المنتجات 
االستهالكية. 

وقد تكون 
مهمة 

بالنسبة إلى 
االقتصادات 

الناشئة التي 
لد�ها ميزة 

في األنشطة 
التقليدية 

(مثل صناعة 
األثاث 

 والمالبس).

حماية 
األصناف 

النبا�ية هامة 
لضمان 
الجودة 

واالستثمار 
في هذا 

المجال 
المحدد. 

وهي 
تكتسب 

أهميتها من 
مية هذه أه

القطاعات 
في سياقات 

 التنمية.

األسرار 
التجا��ة 

هامة كونها 
تحمي 

بفعالية 
الممارسات 

المبتكرة في 
قطاع 

األعمال 
لمجموعة 

واسعة من 
المبتك��ن. 
        ً وهي عادة  
أسرع وأقل 
 كلفة ألنها 

ال تتطلب 
التسجيل، 

وقد تكون 
مفيدة في 

سياقات 
التنمية مع 

أنها 
مشروطة 

 باإلنفاذ.
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 حوافز حقوق الملكية الفك��ة والوصول إلى التمو�ل

 براءات االختراع
نماذج 
 المنفعة

العالمات 
 التجا��ة

حقوق الطبع 
 والنشر

المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

 حوافز لالبتكار

نعم، من خالل 
توفير ملكية 

العائدات 
المستقبلية على 

 االبتكارات الناجحة.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العائدات 
على 

االبتكارات 
التراكمية، 
ومن خالل 

إمكانية 
تشكيل 
منطلق 

أساسي 
لبراءات 
اختراع 

 مستقبلية.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العالمات 
التجا��ة 

المرتبطة 
بمنتجات 

 جديدة.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العائدات 
على 

اإلبداعات 
 الجديدة.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العالمات 
التجا��ة 

المرتبطة 
بتحسينات 
في جودة 
المنتجات 
 المحمية.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق ملكية 
مثل هذه 

االبتكارات 
غير 

 التكنولوجية.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العائدات 
على 

األصناف 
ا�ية النب

 الجديدة.

نعم، من 
خالل توفير 

حقوق 
ملكية 

العائدات 
على 

األفكار 
المبتكرة 

في قطاع 
األعمال، 

وإمكانية 
توفير 

حوافز 
للشركة 

إلتقان 
العمليات 
التي قد 

تتوفر فيها 
الشروط 
الالزمة 

للحصول 
على 

الحماية 
بموجب 

براءة 
 اختراع.

 الوصول إلى التمو�ل

نعم، وفق وضع 
ومعالجة الملكية 

 تضارب المعلومات.

نعم، وفق 
وضع 

الملكية 
ومعالجة 

تضارب 
المعلومات، 
ولكن بدرجة 

أقل من 
براءات 

االختراع ألن 
 قيمتها أقل.

نعم، وفق 
وضع 

 الملكية.

نعم، وفق 
وضع 

الملكية، ال 
سيما 

للبرمجيات 
واألفالم 

 والموسيقى.

نعم، 
الملكية 

الجماعية 
للمؤشرات 
الجغرافية 
يمكن أن 

تيسر وصول 
المنتجين 
 الفرديين

إلى 
 التمو�ل.

نعم، وفق 
وضع الملكية 

ومعالجة 
تضارب 

 المعلومات.

نعم، وفق 
وضع 

الملكية 
ومعالجة 

تضارب 
   المعلومات.

نعم، وفق 
وضع 

الملكية، 
ولكن كلما 

ضعف 
وضع 

الحماية 
تقلصت 
 الفرص.
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 حقوق الملكية الفك��ة والتنافسية

 براءات االختراع
نماذج 
 المنفعة

العالمات 
 التجا��ة

حقوق الطبع 
 والنشر

المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

 الوصول إلى المعارف واالختراعات

نعم، متطلبات 
اإلفصاح في 

طلبات براءات 
االختراع تتيح 
الوصول إلى 

المعرفة، وترخيص 
براءة و/أو �يع 

االختراع يتيح 
الوصول إلى 

 االختراعات.

نعم، وفق 
متطلبات 

اإلفصاح في 
طلبات 
نماذج 

 المنفعة.

ليس 
بالكامل، 

فالعالمات 
التجا��ة 

منح  ُ     ت 
باالستناد 

إلى التفرد 
فقط، 
      ً  وغالبا  

ستخدم     ُ       ما ت 
كبد�ل عن 

براءات 
االختراع أو 

نماذج 
المنفعة 
لتفادي 

اإلفصاح عن 
 المعلومات.

ليس 
بالكامل، 
فالحماية 

تتيح الم��د 
من اإلفصاح 

العلني، 
باستثناء 

 البرمجيات.

ليس 
بالكامل، 

منح      ُ     فهي ت 
باالستناد 

 إلى التفرد.

نعم، وفق 
اإلفصاح عن 

حقوق 
التصاميم 
المسجلة 

 بشكل خاص.

نعم، وفق 
متطلبات 
اإلفصاح 

في 
 الطلبات.

كال، بسبب 
الس��ة، 

      ً  وغالبا  
ما تستخدم 
كبد�ل عن 

أنواع 
لملكية ا

الفك��ة 
 األخرى، 
ال سيما 
براءات 

االختراع، 
للحصول 

على 
حماية غير 
 محدودة.

 التنافسية والتجارة الدولية

نعم، ال سيما 
لبراءات االختراع 

الدولية (معاهدة 
التعاون بشأن 

البراءات) أو براءات 
االختراع المودعة 

في األسواق 
الكبرى (مثل 

مكتب الواليات 
لبراءات المتحدة 

االختراع والعالمات 
التجا��ة، ومكتب 

االختراع  تبراءا
األوروبي، ومكتب 

اليابان لبراءات 
االختراع)، لكنها 
ً  توفر أيضا  أصوال        ً        

 رئيسية في الخا�ج.

نماذج 
المنفعة 
هي أقل 

أهمية على 
الصعيد 

الدولي، 
        ً  وهي عموما  

أداة 
لالختراعات 

الوطنية 
 الصغيرة.

نعم، إلى 
حد أن 
ت العالما

التجا��ة 
الدولية 
تشكل 
ً  أصوال      

رئيسية في 
األسواق 
 العالمية.

نعم، ال سيما 
في ما يتعلق 

بقطاعات 
الصناعات 

الرقمية 
والبرمجيات 

 العالمية.

إلى حد ما، 
   ً      نظرا  إلى 
الفوا�ق 

في 
االعتراف 

بالمؤشرات 
الجغرافية 

على 
الصعيد 

 العالمي.

نعم، إنها  نعم.
أساسية 
للجهات 

الفاعلة على 
يد الصع

العالمي 
في قطاع 

األصناف 
 النبا�ية.

إلى حد ما، 
بما أن 

األسرار 
التجا��ة 

مدرجة في 
االتفاق 

المتعلق 
بالجوانب 
المتصلة 
بالتجارة 

من حقوق 
الملكية 
الفك��ة 

(ت��بس)، 
وتتمتع 
بحماية 

قانونية 
عامة في 
ا�فاقات 
الحفاظ 

على 
الخصوصية 

وعدم 
المنافسة، 

لكنها ال 
تحظى إال 
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 براءات االختراع
نماذج 
 المنفعة

العالمات 
 التجا��ة

حقوق الطبع 
 والنشر

المؤشرات 
 الجغرافية

حقوق 
التصاميم 
 الصناعية

حماية 
األصناف 

 النبا�ية
األسرار 
 التجا��ة

بحماية 
 يفة ضع

ال سيما 
في 

 الخا�ج.

 معالجة تضارب المعلومات المتعلقة بالمنتجات

نعم، يمكن أن تشير 
براءات االختراع 

إلى جودة الشركة 
أو االختراع وحدا�ة 

ج.      َ   المنت 

إلى حد ما، 
كإشارة إلى 

جودة 
 الشركة.

نعم، 
العالمات 

التجا��ة 
ط��قة 
فعالة 
 إلطالع

المستهلك 
على جودة 
المنتج، إذا 

ضمنت 
السلطات 

عدم إساءة 
 االستخدام.

نعم،  كال.
كإشارة 

إلى جودة 
ج.      َ   المنت 

نعم، إلطالع  كال.
المستخدمين 

على جودة 
األصناف 

 النبا�ية.

إلى حد ما، 
   ً  نظرا  

لط�يعة 
الحماية 
 الهشة.

تجميع اإلسكوا من موقع منصة سياسات االبتكار  المصدر:
https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/rationales-ip-innovation/index.html. 

  

https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/rationales-ip-innovation/index.html
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 ياإلجمالالمحلي ة والنا�ج يعدد سكان البلدان العر�  .2المرفق جدول 

 عدد السكان 2018-2017ة يالبلدان العر�
للفرد  ياإلجمالالمحلي النا�ج 

 )يك�(بالدوالر األم�الواحد 

 3,940.0 41,318,142.0 الجزائر

 21,150.0 1,492,584.0 البح��ن

 1,280.0 813,912.0 جزر القمر

 1,880.0 956,985.0 ج�بوتي

 3,010.0 97,553,151.0 مصر

 4,630.0 38,274,618.0 العراق

 3,980.0 9,702,353.0 األردن

 20,090.0 32,938,213.0 ةية السعوديالمملكة العر�

 31,430.0 4,136,528.0 الكويت

 8,400.0 6,082,357.0 لبنان

 5,500.0 6,374,616.0 لي�يا

 1,100.0 4,420,184.0 مو��تانيا

 2,860.0 35,739,580.0 المغرب

مان  14,440.0 4,636,262.0  ُ   ع 

 3,180.0 4,684,777.0 فلسطين

 60,510.0 2,639,211.0 قطر

 499.82 14,742,523.0 الصومال

 2,380.0 40,533,330.0 السودان

 2,058.04 18,269,868.0 ة�ة السو�ية العر��الجمهو�

 3,490.0 11,532,127.0 تونس

 39,130.0 9,400,145.0 ة المتحدةياإلمارات العر�

 660.28 28,250,420.0 اليمن

 6,137.0 414,491,886.0 ةيالمنطقة العر�

 .https://data.worldbank.org/region/arab-world على الموقع ةتوفرم .بيانات البنك الدولي المصدر:

  

https://data.worldbank.org/region/arab-world
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 الدوليةات ة في المعاهدية البلدان العر�يوعض  .3رفق مالجدول 

 1883با��س  البلد
ب�ن 

1886 
معاهدة التعاون بشأن 

 1970البراءات 

بشأن مد��د  قفا�ا
 1891ة �التجا�مات الالع

وبروتوكول مد��د بشأن 
 1989البراءات 

منظمة التجارة 
 ت��بسة/يالعالم

1995 

من 
البلدان 
األقل 
     ً نموا  

 17 األردن
تموز/�وليو 

1972 

نيسان/أب��ل  11 - 2017ح��ران/�ونيو  9 نعم
2000 

 كال

اإلمارات 
ة يالعر�

 المتحدة

19 
أيلول/سبتمبر 

1996 

نيسان/أب��ل  10 - 1999آذار/مارس  10 نعم
1996 

 كال

تش��ن  29 البح��ن
ل/أكتوبر     ّ         األو 

1997 

كانون األول/ديسمبر  15 2007آذار/مارس  18 نعم
 )البروتوكول( 2005

كانون  1
الثاني/ينا�ر 

1995  

 كال

تموز/�وليو  7 تونس
1884 

كانون  10 نعم
 2001األول/ديسمبر 

تش��ن األول/أكتوبر  16
 )البروتوكول( 2013

آذار/مارس  29
1995 

 كال

آذار/مارس  1 الجزائر
1966 

  1972 تموز/�وليو 5 2000آذار/مارس  8 نعم
تش��ن األول/أكتوبر  31و

 )البروتوكول( 2015

 كال صفة مراقب

مر نيسان/أب��ل  3        ُ  جزر الق 
2005 

 نعم صفة مراقب - 2005نيسان/أب��ل  3 نعم

ة �الجمهو�
ة يالعر�

 ة�السو�

1 
أيلول/سبتمبر 

1924 

ح��ران/�ونيو  26 نعم
2003 

 2004آب/أغسطس  5
 )البروتوكول(

 كال صفة مراقب

أيار/ما�و  13 ج�بوتي
2002 

أيلول/سبتمبر  23 نعم
2016 

أيار/ما�و  31 -
1995 

 نعم

 16 السودان
نيسان/أب��ل 

1984 

  1984 ما�و/أيار 16 1984نيسان/أب��ل  16 نعم
 2010شباط/فبرا�ر  16و
 )البروتوكول(

 نعم صفة مراقب

 نعم صفة مراقب - - كال - الصومال

كانون  24 العراق
 ينا�ر/الثاني
1976 

 كال صفة مراقب - - كال

مان  14  ُ   ع 
تموز/�وليو 

1999 

تش��ن  26 نعم
 2001األول/أكتوبر 

تش��ن األول/أكتوبر  16
 )البروتوكول( 2007

تش��ن  9
الثاني/نوفمبر 

2000  

 كال

 كال - - - كال - فلسطين

تموز/�وليو  5 قطر
2000 

كانون  13 - 2011آب/أغسطس  3 نعم
الثاني/ينا�ر 

1996  

 كال

كانون  2 الكويت
األول/ديسمبر 

2014 

كانون  1 - 2016أيلول/سبتمبر  9 نعم
الثاني/ينا�ر 

1995  

 كال
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 1883با��س  البلد
ب�ن 

1886 
معاهدة التعاون بشأن 

 1970البراءات 

بشأن مد��د  قفا�ا
 1891ة �التجا�مات الالع

وبروتوكول مد��د بشأن 
 1989البراءات 

منظمة التجارة 
 ت��بسة/يالعالم

1995 

من 
البلدان 
األقل 
     ً نموا  

 1 لبنان
أيلول/سبتمبر 

1924 

 كال صفة مراقب - - نعم

 28 لي�يا
أيلول/سبتمبر 

1976 

أيلول/سبتمبر  15 نعم
2005 

 كال صفة مراقب -

تموز/�وليو  1 مصر
1951 

  1952تموز/�وليو  1 2003أيلول/سبتمبر  6 نعم
 2009أيلول/سبتمبر  3و
 )البروتوكول(

30 
ح��ران/�ونيو 

1995 

 كال

 30 المغرب
أيلول/سبتمبر 

1917 

األول/أكتوبر تش��ن  8 نعم
1999 

  1917تموز/�وليو  30
تش��ن األول/أكتوبر  8و

 )البروتوكول( 1999

كانون  1
الثاني/ينا�ر 

1995 

 كال

المملكة 
ة يالعر�

 ةيالسعود

آذار/مارس  11
2004 

كانون  11 - 2013آب/أغسطس  3 نعم
األول/ديسمبر 

2005 

 كال

 11 مو��تانيا
نيسان/أب��ل 

1965 

أيار/ما�و  31 - 1983نيسان/أب��ل  13 نعم
1995 

 نعم

 15 اليمن
شباط/فبرا�ر 

2007 

 26 - - نعم
ح��ران/�ونيو 

2014 

 نعم

 .https://wipolex.wipo.int/en/main/legislationعلى الموقع  ةمتوفر .WIPO Lexقاعدة بيانات  المصدر:

  

https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation
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فاق العام تواال ،يمجلس التعاون الخليجة، وية األعضاء في جامعة الدول العر�يالبلدان العر�  .4رفق مالجدول 
 (غات) ة والتجارةيبشأن التع��فات الجمرك

 يمجلس التعاون الخليج ةيجامعة الدول العر� البلد
االتفاق العام بشأن التع��فات 

 ة والتجارةيالجمرك

   1945 األردن

 1994آذار/مارس  8 نعم 1971 ة المتحدةياإلمارات العر�

 1993كانون األول/ديسمبر  13 نعم 1971  البح��ن

 1990آب/أغسطس  29  1958 تونس

   1962  الجزائر

   1993  جزر القمر

   1945 ة�ة السو�ية العر��الجمهو�

 1994كانون األول/ديسمبر  16  1977  ج�بوتي

   1956  السودان

   1974  الصومال

   1945  العراق

مان   نعم 1971   ُ   ع 

   1976  فلسطين

 1994نيسان/أب��ل  7 نعم 1971  قطر

 1963أيار/ما�و  3 نعم 1961  الكويت

   1945 لبنان

   1953  لي�يا

 1970أيار/ما�و  9  1945  مصر

 1987يو ن�و/ح��ران 17  1958  المغرب

  نعم 1945  ةية السعوديالمملكة العر�

 1963أيلول/سبتمبر  30  1973  مو��تانيا

   1945  اليمن
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 312العالمبلدان عدد من براءات االختراع الممنوحة في  يجمالإ  .5المرفق  جدول

 لبنان

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008   

2009   

2010   

2011 53 252 

2012 59 258 

2013 75 250 

2014 55 261 

2015 85 194 

2016   

2017   

 األردن

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008 10 11 

2009 11 40 

2010 12 52 

2011 15 25 

2012 3 45 

2013 9 39 

2014 15 100 

2015 15 68 

2016 4 117 

2017 4 115 

 

  



136 

 مصر

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008 86 278 

2009 56 265 

2010 38 283 

2011 61 422 

2012 92 542 

2013 86 379 

2014 66 349 

2015 91 381 

2016 72 378 

2017 
  

 المغرب

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل  السنة

2008 115 854 

2009  
 

2010 5 803 

2011 126 853 

2012 112 867 

2013 145 792 

2014 
  

2015 
  

2016 109 243 

2017 74 339 
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 ةية السعوديالمملكة العر�

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل  السنة

2008   

2009   

2010 19 175 

2011 17 235 

2012   

2013 68 196 

2014 77 512 

2015 198 600 

2016 183 471 

2017 368 411 

 المتحدةة ياإلمارات العر�

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008   

2009   

2010   

2011 2 98 

2012 1 39 

2013 1 62 

2014 3 110 

2015 2 177 

2016   

2017   
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 ألمانيا

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008 26.137 4.669 

2009 21.668 4.151 

2010 22.183 4.048 

2011 21.789 3.511 

2012 21.485 3.168 

2013 23.209 4.066 

2014 23.714 4.396 

2015 24.530 4.384 

2016 29.522 4.860 

2017 29.353 5.089 

 الصين

 الممنوحة االختراع براءات

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008 46.590 47.116 

2009 65.391 62.998 

2010 79.767 55.343 

2011 112.347 59.766 

2012 143.808 73.297 

2013 143.535 64.153 

2014 162.680 70.548 

2015 263.436 95.88 

2016 302.136 102.072 

2017 326.970 93.174 
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 الواليات المتحدة

 الممنوحة براءات االختراع

 ينمقيمالغير ل ينمقيملل السنة

2008 77.501 80.271 

2009 82.382 84.967 

2010 107.792 111.822 

2011 108.626 115.879 

2012 121.026 132.129 

2013 133.593 144.242 

2014 144.621 156.057 

2015 140.969 157.438 

2016 153.723 159.326 

2017 150.949 167.880 

 .https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/#Iعلى الموقع  توفرة. مية اإلحصائيالقطرالويبو، الملفات  المصدر:

 يمجلس التعاون الخليجفي براءات االختراع الممنوحة 

 البراءات الممنوحةعدد  السنة

2014 483 

2015 662 

2016 673 

2017 2240 

2018 2660 

 559 28/3/2019حتى تا��خ 

 على الموقع توفر. م" ً ا  يالبراءات الممنوحة سنو"، يمكتب براءات االختراع لمجلس التعاون الخليج المصدر:
https://www.gccpo.org/Statistics/en/GrantedPatents.aspx. 

 

https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/#I
https://www.gccpo.org/Statistics/en/GrantedPatents.aspx
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 من قانون العقوبات. 729إلى  722، والمواد من 1924لعام  2385من القانون رقم  180إلى  137إلغاء المواد من  .163
 من قانون العقوبات. 709و 708و 707، والمواد 1924لعام  2385من القانون رقم  104إلى  99مواد من وال 46إلى  1إلغاء المواد من  .164

 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/EG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A0713(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A0713(01)&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A0713(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=egypt
http://www.egypo.gov.eg/how_apply/Manulal_forms_infoApllication_inventions_a1.pdf
http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=17
https://documents.aucegypt.edu/docs/about_Policies/IntellectualPropertyPolicy2014.pdf
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants/kta
https://healthresearchweb.org/?action=download&file=UniversitiesInstitutionsList.pdf
https://healthresearchweb.org/?action=download&file=UniversitiesInstitutionsList.pdf
https://www.wipo.int/tisc/en/search/search_result.jsp?country_code=EG
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 ./https://www.wipo.int/treaties/arلالطالع على قائمة بالمعاهدات، يمكن زيارة الموقع  .165
، ليحل محل وحدة الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها 1996لعام  538بموجب القانون رقم  مكتب حماية الملكية الفكرية تم تأسيس .166

 .1924لعام  2385بموجب القانون 
 لتنظيم وزارة الثقافة. 2008لعام  35قانون رقم  .167
                   ّ        ً                                                                                          تندرج المنتجات المقل دة عموما  ضمن الفئات التالية: المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، والمالبس، واألكسسوارات، والسلع  .168

، والكتب، وتوزيع كابالت األقمار الصناعية، وقطع غيار المركبات، والمستحضرات CD/DVDاالستهالكية الفاخرة، واألقراص المدمجة 
 الصيدالنية.

فات القائمة على حق  1767و عالمة تجارية 41198براءة اختراع لـ  2044، تم تسجيل  2017إلى عام  2011عام  من .169 ّ                    من المصن         
 المؤلف.

170. .Beirut Research and Innovation Centre, 2016, p.84 
-http://www.cnrs.edu.lb/english/about/the-cnrs المجلس الوطني للبحوث العلمية، يمكن زيارة الموقع: لنظرة عامة حول .171

overview. 
ة خبراء من الجامعة اللبنانية، والجامعة األميركية في بيروت، وجامعة القديس يوسف، والجامعة اللبنانية األميركية،  .172 ّ                                                                                                            شارك عد        

دة اللويزة، والجامعة اللبنانية الدولية،  ّ             وجامعة الروح القدس في الكسليك، وجامعة البلمند، والجامعة اإلسالمية في لبنان، وجامعة سي                                                                                    
ومعهد البحث العلمي للزراعة، في مناقشات إعداد المبادئ التوجيهية. متوفرة على الموقع 

http://www.cnrs.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/Charter_of_Ethics_En.pdf. 
173. American University of Beirut, n.d.. 
174. American University of Beirut, 2010. 
أنشأت جامعات أخرى في لبنان سياسة للملكية الفكرية، ومنها جامعة القديس يوسف  .175

(https://www.usj.edu.lb/recherche/pdf/conv.pdf) والجامعة اللبنانية األميركية ،
https://www.lau.edu.lb/about/policies/R5-intellectual-property-reporting.pdf)(. 

176. Lebanon, 2014. 
ي  100مع أكثر من "، 2018فبراير /شباط 21   ً                         وفقا  الفتتاحية عرب نت بتاريخ  .177 َ   استثمار بين عام  ّ             ، ت عد  بيروت إحدى 2016و 2013                 ُ   

 ."                                 ً                                    عواصم االبتكار الرقمي األكثر ازدهارا  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لمجرد أن أصحاب المشاريع ال يمكنهم الحصول على التمويل أو حماية الملكية الفكرية أو "   ً                              وفقا  لمؤشر ريادة األعمال العالمي،  .178

بين، هذا ال يعني أنهم غير موجودين وال يمكنهم النجاحالموظفين ا ّ                                                  لمدر     " .Acs, Szerb and Ainsly, 2018. 
                                 ً                           ، شغل لبنان المرتبة الرابعة عالميا  في التصنيف العالمي لنشاط 2017في عام "، 2016في لبنان،  )إيدال(   ً                       وفقا  لهيئة تنمية االستثمار  .179

 ."ية، والمرتبة الثالثة في معدل رواد األعمال الجددريادة األعمال في المراحل المبكرة اإلجمال
 .Lebanon, 2014ترد قائمة مفصلة في المرجع:  .180
فات األخرى التي تغطيها اإلدارة الجماعية هي األعمال الدرامية واألعمال المطبوعة وأعمال الحقوق ذات الصلة  .181 ّ                                                                                                   المصن  يمكن العودة إلى (    

 .)16الهامش 
ست الجمعية الل .182 بنانية إلنتاج التسجيالت الصوتية في بيروت إلدارة حقوق منتجي التسجيالت الصوتية. مع ذلك، لم تبدأ هذه  � ِ              ا س 

بشأن تنظيم طريقة إنشاء وعمل رابطات وجمعيات  918الجمعية عملها بعد بسبب عدم وجود نصوص تنظيمية. يحتاج المرسوم رقم 
 .اإلدارة الجماعية إلى التصديق

183. Melki, 2007. 
184. WIPO, 2015, p. 51. 
185. Melki, 2007, p. 502. 
 2014ديسمبر /كانون األول 18ميشيل كفوري، المعروف باسم وائل كفوري، قضية مستعجلة تم الحكم بشأنها في محكمة المتن، في  .186

 .)غير منشور(
غير ( 2017مايو /أيار 2متن، في مؤسسة بول غيراغوسيان ضد تانيت والطبال، قضية مستعجلة تم الحكم بشأنها في محكمة ال .187

 .)منشور
 مثل هذا القرار نادر الحدوث في لبنان، وحتى في فرنسا بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الفرنسي الذي يستند إليه القانون اللبناني. .188
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 .)غير منشور( 2018أبريل /نيسان 30، محكمة استئناف المتن، بتاريخ SACEMقضية المؤسسة اللبنانية لإلرسال ضد شركة  .189
190. Sedov, 2017. 
191. Mayard, 2015. 
  .E/ESCWA/SDPD/2017/CP.1المزيد من المعلومات حول النظام الوطني لنقل التكنولوجيا في موريتانيا متوفر في تقرير اإلسكوا  .192
193. World Bank, 2019 . 
194. Heritage Foundation, 2019. 
195. Sedov, 2017. 
196. United Nations Sustainable Development Group, n.d.. 
197. WIPO, 2019a. 
 .E/ESCWA/SDPD/2017/CP.6المزيد من المعلومات حول نقل التكنولوجيا في المغرب متوفر في تقرير اإلسكوا  .198
 .http://www.ccg.ma/en/espace-media/actualites/launch-main-components-innov-invest-fundيمكن زيارة الموقع  .199
200. Tossa, 2019. 
للحصول على معلومات حول مجموعة المغرب الرقمية، يمكن زيارة الموقع  .201

http://www.marocnumericcluster.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=58&lang=en. 
 .https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16674متوفر على الموقع  .202
 .https://www.wipo.int/treaties/en/summary.jspللحصول على قائمة مفصلة بالمعاهدات، يمكن زيارة الموقع  .203
 .OMPIC, 2012المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  .204
خطوة تاريخية لنظام البراءات "في بيان صحافي، وصف رئيس المكتب األوروبي للبراءات، بينوا باتيستيلي، هذه الخطوة بأنها  .205

. "    ً بلدا   41بواسطة طلب براءة أوروبي واحد، إلى  األوروبي، أوصلت عدد البلدان حيث يمكن الحصول على حماية براءات االختراع
 .https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150119.htmlمتوفر على الموقع 

-https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/extensionالتحقق، يمكن زيارة الموقع /لمعرفة المزيد حول نظام التمديد .206

validation-system.html. 
 .https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_327.htmlيمكن زيارة الموقع  .207
، وهي على مسارها 2020تم تصميم هذه الرؤية لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية بحلول عام " .208

دوالر في أواخر عام  10500، و1995    ً         دوالرا  في عام  6261لفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السلطنة             ً             الصحيح تقريبا : بلغ نصيب ا
دوالر للفرد الواحد من  22000دوالر. وعلى الرغم من أنها قد وصلت بالفعل إلى معيارها الطموح البالغ  15700، وهو يبلغ اليوم 2018

، فقد )1995عف الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد بحسب قيمة الدوالر لعام أي ض( 2012الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
-https://www.thebusinessyear.com/oman ."إلى تراجع االقتصاد بضع سنوات 2014أدى انهيار أسعار النفط في عام 

2019/wrapping-up-vision-2020-solidifying-vision-2040/focus. 
م .209 ُ  المزيد من المعلومات حول نقل التكنولوجيا في ع   .E/ESCWA/SDPD/2017/CP.3ان متوفر في تقرير اإلسكوا                                            
مان  .210 ُ     لمعرفة المزيد عن رؤية ع   ./https://www.2040.om/ar/oman-vision-2040/about-the-vision، يمكن زيارة الموقع 2040                      
 .Institute for Economics & Peace, 2019, p. 96 2019معهد االقتصاد والسالم، مؤشر السالم العالمي  .211
212. Pauceanu, 2016. 
213. Al-Balushi, 2014. 
 . https://www.trc.gov.om/trcweb/about/chairman-messageيمكن زيارة الموقع  .214
ع االبتكار مسقط متوفر على الموقع  .215 ّ                                 المزيد حول مجم               https://www.ipm.om/ar/Pages/Explore.aspx . 
 .https://www.squ.edu.om/Centresجامعة السلطان قابوس، الموقع  .216
ر هدف بناء ثقافة وطنية لالبتكار والتقدم التكنولوجي في الماضي المتميز للبحث واالكتشاف اإلسالمي. وقد استفاد اقتصاد  .217 ّ                                                                                                              يتجذ     

رين، والباحثين،  )1258إلى  750(لعصر الذهبي لإلسالم في العصر العباسي العالم خالل ا                                   ّ                بشكل كبير من العقول اإلبداعية للمنظ 
 .https://vision2030.gov.sa/enوالعلماء المسلمين الذين كانوا يعيشون في بغداد 

218. Arabnet, 2017, p. 10. 
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ل  .219 ّ   بعض المبادرات الواردة في وثيقة خطة تسليم البرنامج الوطني للتحو  ذات  2030   �                                ، ا درج في خطط التسليم الخاصة برؤية 2020                                                             

 الصلة.
220. Jadwa, 2016. 
221. Bou Khater, 2018, p. 156. 
دة التعاون بشأن البراءات. من الممكن الحصول على براءة سعودية من خالل التقدم للمرحلة الوطنية من مكتب أجنبي ضمن معاه .222

ويتضمن موقع الويبو اإللكتروني قائمة كاملة بالمعاهدات التي تديرها الويبو والتي تضم المملكة العربية السعودية كطرف فيها: 
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/SA  . 

 .2004من قانون براءات االختراع السعودي لعام  35المادة  .223
نة أخرى، أو ما لم تستند إلى تطبيق أو تفسير خاطئ لهذه المب .224 ّ                                                          ت عتبر األحكام نهائية ما لم تنتهك المبادئ اإلسالمية أو أي أنظمة مقن  ادئ ُ                                                              

المحكمة اإلدارية العليا؛ أو في حال صدر الحكم عن محكمة غير مختصة؛ أو واألنظمة، بما في ذلك السوابق القضائية التي وضعتها 
                                           ً                                                                        صدر عن محكمة لم يتم إنشاؤها بحسب األصول وطبقا  للقانون؛ أو استند الحكم إلى وصف غير صادق للوقائع؛ أو إذا تعارض مع حكم 

ين عينهما. وفي حالة وجود أي من األسباب المذكورة، يخضع حك َ                                                        سابق بين الطرف  م محكمة االستئناف اإلدارية لمرحلة أخرى من              
 االستئناف أمام المحكمة اإلدارية العليا.

ن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية من ممثلين عن وزارات التعليم، والمالية، واالقتصاد الوطني والتخطيط، والشؤون  .225 ّ                                                                                                                       يتكو     
يئة السعودية للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومديرية الخارجية، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، واله

ين يمثالن القطاع الخاص.  َ                        الجمارك، وعضو              https://saip.gov.sa/ar/home/ . 
 ع حقوق الملكية الفكرية في المملكة.  ّ                                                           تول ت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المسؤولية كسجل رسمي لجمي .226
، أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج قادة الملكية الفكرية الذي يقدم مجموعة من الحوافز ألكثر من 2019مارس /في آذار .227

    ً                                  شهرا  لتشجيع المبدعين الشباب وتحفيزهم. 12
لكية الفكرية، التي ستصبح في نهاية المطاف السجل الرسمي لجميع حقوق من المقرر نقل هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للم .228

 الملكية الفكرية في المملكة.
يتم تسجيل العالمات التجارية في وزارة التجارة واالستثمار، وال وجود ألي إجراء قائم لتسجيل حقوق الطبع والنشر. وبما أن المملكة  .229

          �                     ً                                           فإن أي مصن ف أصلي فيها يكون محميا  من دون تسجيل. وتتولى وزارة اإلعالم مسؤولية العربية السعودية عضو في اتفاقية برن، 
 حماية حقوق الطبع والنشر وإنفاذها.

، USPTOبل الويبو، والمكتب األوروبي للبراءات، ومكتب الواليات المتحدة للبراءات والتجارة                                  ِ يتلقون تدريبات دورية ومبرمجة من ق   .230
 ، والمكتب الحكومي للملكية الفكرية في الصين، ومؤسسات أخرى معنية ببراءات االختراع.KIPOوالمكتب الكوري للملكية الفكرية 

يتماشى معدل إنهاء الطلب حسب سنة اإليداع هذا مع االقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يتراوح  .231
    ً  شهرا . 36و 18متوسط الفترة بين 

 .https://www.ksu.edu.sa/en/research.htmlيمكن زيارة الموقع  .232
، 2013براءة من براءات المنفعة التابعة للواليات المتحدة. وفي عام  33بإجمالي  2014لقد شغلت المرتبة الثالثة والستين في عام  .233

 .https://news.ksu.edu.sa/ar/node/112180براءة اختراع منها. يمكن زيارة الموقع  27المرتبة الرابعة والسبعين بإجمالي  شغلت
ن المختبر من ورشة عمل ميكانيكية، ووحدة كيمياء صناعية، ووحدة مسح بمجاهر ضوئية، و .234 ّ                                                                                يتكو  مجاهر ضوئية مستقطبة، ومجهر،    

 ووحدة اختبار ميكانيكية عامة، ووحدة كمبيوتر عالية األداء للتصاميم الهندسية والمحاكاة.
 .https://dsr.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=305&lng=EN&cid=91081زيارة الموقع يمكن  .235
 .http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/en/Vision-mission-values.aspx زيارة الموقعيمكن  .236
 .http://ttie.kfupm.edu.sa/site/wp-content/uploads/2014/12/KFUPM-IP-Policy-English.pdfمتوفر على الموقع  .237
 .14المرجع نفسه، ص  .238
 .1985 للعلوم والتكنولوجيا، ولكن أعيدت تسميته في عام              ً      ً        ً باعتباره مركزا  وطنيا  سعوديا   1977أنشئ في عام  .239
ر"برنامج  .240 ِ  باد  هو بيئة وطنية مبتكرة تدعم إنشاء وتطوير المشاريع الرائدة والمشاريع الناشئة. ابتكرته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  "  

 ا وتطوير ريادة األعمال التكنولوجية.بهدف دعم فرص العمل للمؤسسات القائمة على التكنولوجي 2007والتقنية في عام 
تستضيف المؤسسات األكاديمية السعودية برنامج مراكز االبتكار التكنولوجي الذي يشجع على إنشاء مراكز بحوث في القطاع  .241

 الصناعي.
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ج لمجتمع قائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية من خال "مجموعة األغر"تشكل  .242 ّ                                                            مركز أبحاث يرو  ل إشراك جميع الجهات              

المعنية في اكتشاف الخيارات اإلبداعية واالستراتيجية. والبيئة التنظيمية الوطنية لالبتكار هي اإلطار الرئيسي الذي تركز من خالله 
المال البشري، مهمة النهوض بالتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت في المملكة العربية السعودية على الركائز الست للبنية التحتية، ورأس 

 والحوكمة، والقدرة اإلبداعية، والشبكات والمواقف، والتمويل ورأس المال.
243. Khorsheed, Al-Fawzan and Al-Hargan, 2014. 
 .https://www.gccpo.org/DefaultEn.aspxيمكن زيارة الموقع  .244
 .https://www.gccpo.org/PatentGazette/Archive.aspxالختراع لمجلس التعاون الخليجي متوفرة على الموقع نشرة براءات ا .245
ح القاضي جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي، لصحيفة  .246 ّ                                                               صر    2016فبراير /شباط 3 في مقال نشر في "جلف نيوز" 

تعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية في المنازعات المتعلقة "بما يلي: 
 ."بحقوق الملكية الفكرية

 .http://www.dubaided.ae/Arabic/Pages/default.aspxيمكن زيارة الموقع  .247
ُ                                                                                                                    ت منح الجائزة مرة واحدة في السنة في المعارض والمؤتمرات المتعلقة باالختراعات. وتقتصر على المخترعين من دول مجلس التعاون  .248

 ريال سعودي. 100000تتجاوز  بقيمة مالية ال يالخليج
 .2001، االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، 20المادة  .249
من تقرير للويبو متوفر على الرابط  17يمكن االطالع على التوصية السادسة في الصفحة  .250

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_22/cdip_22_women_and_ip.pdf. 
 4بتاريخ  89/1وقرار جامعة الدول العربية رقم  2000مارس /آذار 12، بتاريخ 6071قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  .251

 الفكرية والقدرة التنافسية ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون االقتصادية.، بشأن إنشاء إدارة الملكية 2012أبريل /نيسان
قدت ثمانية اجتماعات للتنسيق: في قطر في تشرين األول .252 مان في أيلول2002أكتوبر /ُ                                                  ع  ُ             ، وفي ع  ، وفي مقر جامعة 2003سبتمبر /      

، وفي 2009أكتوبر /، وفي لبنان في تشرين األول2007يونيو /، وفي تونس في حزيران2006يناير /الدول العربية في كانون الثاني
 .2018أبريل /، وفي مصر في نيسان2015ديسمبر /، وفي األردن في كانون األول2012المغرب في عام 

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية هو هيئة متخصصة في جامعة الدول العربية تعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.  .253
 .https://carjj.org/lawsمتوفر على الموقع 

 .https://www.unescwa.org/events/egm-intellectual-property-systems-arab-regionوثائق االجتماع متوفرة على الموقع  .254
255. Alkasmi, 2018, p. 9. 
لمنتدى االقتصادي لعضو اللجنة التنفيذية ، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية واإلقليمية، و(Mirek Dusek)   ً              وفقا  لميرك دوشيك  .256

 تحتاج المنطقة العربية إلى القطاع الخاص لمعالجة مشاكل تتمثل في بطالة الشباب، والفجوة الحالية في المهارات في "العالمي، 
الذين ينشئونها، هم أطراف ما يخص الثورة الصناعية الرابعة، وإشراك النساء في القوى العاملة. وإن الشركات الناشئة، ورواد األعمال 

ين العام والخاص بشأن هذه القضايا وبشأن خلق فرص جديدة تتماشى مع تلك  َ                                                                    أساسيون في الحوار االستراتيجي بين القطاع                                        
 .  Arabnet, 2019."المتطلبات في المجتمع

، األردن، Mono Joالستثمار الحالل في العالم؛ ، اإلمارات العربية المتحدة، أول منصة ل"واحد"ختيارها: تي تم امن الشركات الناشئة ال .257
ز في Proximieشركة للتكنولوجيا الحيوية تستخدم حليب اإلبل لتطوير المضادات الحيوية؛  ّ      ، لبنان، شركة تستخدم تقنية الواقع المعز                                        

صة تجمع عشاق كرة القدم ، البحرين، من"معاليم"نقل الصورة لمساعدة الجراحين في المساهمة عن بعد في االجراءات السريرية؛ 
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  ."درون"طائرات بدون طيار 
258. Ommundsen and Kteily, 2018. 
259. Woetzel, 2015. 
    ً  عامال .  14يقيس المؤشر السنوي العالمي لريادة األعمال جودة ريادة األعمال ودرجة دعم البيئة التنظيمية لريادة األعمال من خالل  .260

 .Acs, Szerb and Lloyd, 2018في المائة. يمكن النظر إلى:  100وتتراوح نتائجه بين صفر و
261. Yousef, 2004, p. 101. 
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 .https://www.insead.edu/events/mena-talent-competitiveness-index-2017متوفر على الموقع  .262
263. CB Insights, 2017. 
ناير. متوفرة على الموقع ي/كانون الثاني 23، 2019قمة التنموية العربية االقتصادية واالجتماعية، إعالن بيروت ال .264

https://beirutsummit.gov.lb/MoreNews.aspx?id=238. 
265. Arabnet, 2016, p. 10. 
266. MAGNiTT, 2019, p. 7. 
 في المرفق. 3النظر إلى الجدول يمكن  .267
من  41؛ والمادة https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg060en.pdf، على الموقع من الدستور المصري 67المادة  .268

 .https://wipolex.wipo.int/en/text/440322الدستور التونسي، على الموقع 
269. Zouag and Kadiri, 2014, p. 238. 
270. WIPO, 2002. 
271. WTO, 2014. 
272. Ward and Peppard, 2013. 
273. Semiu and Shamsudeen, 2012, p. 4. 
                                                ً                                جي كالكويت، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة أهدافا  لزيادة مستوى اإلنفاق على البحث حدد بعض دول مجلس التعاون الخلي .274

 والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. ويجب تشجيع البلدان األخرى على تحديد أهداف مناسبة وتحقيقها.
275. Tadros, 2015, p. 2. 
كرية الخاصة بها ضمن منظمة مثل المنظمة األفريقية اإلقليمية للملكية الفكرية من دون أن توحد بالضرورة إدارة حقوق الملكية الف .276

(ARIPO) فريقية للملكية الفكرية ألوالمنظمة ا(OAPI). 
277. Reichman, 2009. 
مان الدولة األولى التي أطلقت  .278 ُ                             كانت ع  مان "      ُ     رؤية ع  االقتصادية الرؤية (كل من البحرين  2008، وتبعتها في عام 1995في عام  "2020     
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مؤشرات  "الرؤى"عند جمعها مع االستعراض الدوري لتحقيق األهداف، كما كانت الحال في اإلمارات العربية المتحدة، يمكن أن تصبح  .279
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280. Aleman, 2014, pp. 61-86. 
281. Ruse-Khan, 2011. 
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نظر إلى أنشطة الويبو للتدريب وزيادة التوعية، المتوفرة على الموقع اليمكن  .283
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 .https://www.wipo.int/enforcement/en/awareness-raisingتتوفر الخطوات العملية مفصلة على الموقع  .284
285. WIPO, 2017b, p.4. 
286. CIPO, 2002, p.5. 
287. CIPO, 2017. 
. متوفر على الموقع 2014و 2011استبيان حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها، قطاع الصناعة في كندا،  .288
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295. Mendes, 2014, p. 13. 
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297. Misrahi, 2013. 
298. WIPO, 2016. 
299. indemans, Frade and Zahlan, 2006, p. 79. 
 Stages of Development, Institute for Strategy andيمكن النظر إلى مقال عن مراحل التنمية على موقع مدرسة هارفرد لألعمال: .300

Competitiveness, Harvard Business School. https://www.isc.hbs.edu/competitiveness-economic-
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302. Ruimy, 2017, p. 22. 
-https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaborationمجموعة أدوات المبرت متوفرة على الموقع  .303

agreements-lambert-toolkit. 
304. Eggington, Osborn and Kaplan, 2013, p. 65. 
305. Brant and Lohse, 2013, p. 7. 
306. De Rassenfosse, 2012, p 8. 
 .5المرجع نفسه، ص  .307
308. Brant and Lohse, 2013, p. 13. 
 .ICC, 2016غرفة التجارة الدولية  .309
 .Zuallcobley and others, 2012, p. 4النظر إلى: يمكن  .310
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الملكية الفكرية بنية قانونية مهمة في اقتصاد اليوم المعتِمد على التكنولوجيا والمعرفة. 
وتشكل اآلليات من أطر وسياسات وقوانين سباًل أساسية للتصدي للتحديات وإحالل توازن 

بين إدارة األبحاث والتطوير من جهة وتعزيز االبتكار وحس الريادة من جهة أخرى بغية تلبية 
االحتياجات المجتمعية في العالم. وقد بذلت جهود حثيثة في المنطقة العربية لتحسين حماية 

حقوق الملكية الفكرية واستغاللها، ومع ذلك ال يزال أمام المنطقة عمل كثير.

يستعرض التقرير قوانين الملكية الفكرية وممارساتها في بعض بلدان المنطقة العربية، 
ويتناول تحديدًا مجاَلي براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر. كما يتضّمن أمثلة من بلدان 
أخرى عن الممارسات الجيدة. ويقترح حلواًل عملية لتحقيق التوازن بين حماية قوية للملكية 

الفكرية ونظام ضعيف للملكية الفكرية. ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات المرتبطة 
بإنشاء حقوق الملكية الفكرية وضمانها وإنفاذها وتسويقها، بما يساعد في تطوير نظم الملكية 

الفكرية في المنطقة العربية.
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