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الديباجة  -  ١
 

ادراآا بأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي الوآالة المتخصصة التابعة لألمم المتحـدة  "١"
والمسؤولة أوال عن النهوض بالملكية الفكرية في آل أنحاء العالم ؛ 

 
ــها المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة مـن أجـل زيـادة االنفتـاح  وتشجيعا للجهود التي تبذل "٢"

والشفافية والوضوح في عملها ؛ 
 

ووعيا بأن القرن الحادي والعشرين سيشهد تسارعا في تكــامل اقتصـادات العـالم وظـهور  "٣"
المجتمعات القائمة على المعرفة وأن الملكية الفكرية ستضطلع بـدور أآـبر فـي المسـاعي 

البشرية في تلك الظروف أآثر من أي وقت مضى ؛ 
 

واقتناعا بأهمية الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية في العالم ؛  "٤"
 

ــة ،  ومراعاة للنقاش الجاري بشأن العديد من قضايا الساعة المهمة المتعلقة بالملكية الفكري "٥"
بما فيها البيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية والسطو على أسماء الحقول 

على االنترنت وامكانية الحصول على المستحضرات الصيدلية ؛ 
 

ــي تنميـة المـوارد الطبيعيـة  وتأآيدا من جديد للدور الحاسم  الذي تقوم به الملكية الفكرية ف "٦"
واالقتصادية والبشرية وحماية التنوع الثقافي ؛ 

 
ــدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد  واقتناعا بالحاجة الى ضمان انخراط البلدان النامية والبل "٧"
الحر انخراطا تاما في نظام الملكية الفكرية الدولي لتمكينها مــن االسـتفادة تمامـا مـن ذلـك 

النظام ؛ 
 

ـــل شــعوب العــالم واطالعــهم علــى األهميــة االقتصاديــة  وسـعيا الـى الوصـول الـى آ "٨"
ــة التـي تكتسـيها الملكيـة الفكريـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة وال سـيما  واالجتماعية والثقافي

قدرتها على االسهام في تكوين الثروات لدى آل الشعوب ، 
 

تقرر اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات والتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، فــي هـذه السـنة مـن 
األلفية الجديدة وبمناسبة الذآرى الثالثين النشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، التعبــير مـن خـالل هـذا 
االعالن عن اقتناعها بالقيمة األساسية التي تحملــها الملكيـة الفكريـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة للبشـرية 

قاطبة وبما يعود منها بالفائدة على آل المبدعين والمنتفعين بالملكية الفكرية . 
 

المفاهيم المستعملة  -  ٢
 

في هذا االعالن ، يقصد بعبارة "الملكية الفكرية" أية ملكية تعتبر بموافقة عامة فكرية في  "١"
طبيعتها وجديرة بالحماية ، شاملة االختراعات العلميــة والتكنولوجيـة واالنتـاج األدبـي أو 
الفنـي والعالمـات التجاريـة وأدوات التعريـف التجاريـــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة 

والبيانات الجغرافية غير مقتصر عليها . 
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ــوق الملكيـة الفكريـة" أساسـا الحقـوق المجسـدة فـي  وفي هذا االعالن ، يقصد بعبارة "حق "٢"
المادة ٢٧ من االعالن العالمي لحقوق االنسان ، آما اعتمدته األمم المتحدة سنة ١٩٤٨ : 

 
لكل فرد الحق فــي أن يشـترك اشـتراآا حـرا فـي حيـاة المجتمـع الثقافيـة وفـي االسـتمتاع 

بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه . 
 

ولكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي أو األدبي 
أو الفني . 

 
وفي هذا االعالن ، يقصد بمصطلح "المبدع" آل شــخص أو مجموعـة أشـخاص ، سـواء  "٣"
يعملون آجهة مستقلة أو برعاية منظمة حكومية أو غير حكومية تبتغي الربح أو لها دوافع 
أخـرى وتكـون مسـؤولة عـن النشـاط االبداعـي فـــي أي مجــال ، بمــا فــي ذلــك العلــوم 
والتكنولوجيـا ، والفنـون ومنـــها فنــون األداء ونتــائج بعــض فئــات المنتجيــن آمنتجــي 
التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة ، والعالمات التجاريــة وأدوات التعريـف التجاريـة ، 

والرسوم والنماذج الصناعية ، وتطوير البيانات الجغرافية . 
 

وفي هذا االعالن ، يقصد بكلمة "المنتفع" آل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون آجهة  "٤"
مستقلة أو برعاية منظمة حكومية أو غير حكومية تبتغي الربح أو لها دوافع أخرى وتكون 
مسؤولة عن االنتفاع باالبداع في أي مجال أو استهالآه ، بما في ذلـك مـا ورد ذآـره فـي 

المادة ٢"٣" أعاله . 
 

قيمة الملكية الفكرية  -  ٣
 

ال تزال الملكية الفكرية على مدى التاريخ عنصرا رئيسيا ال غنى عنـه فـي تقـدم البشـرية  "١"
قاطبة ونموها .  

 
ومنـذ العصـر الحجـري الـذي شـهد أولـى األدوات ومـرورا بالعجلـة والمعـــداد الصينــي  "٢"
والمطبعـة واالسـطرالب السـوري والمقـــراب والكــهرباء والمحــرك داخلــي االحــتراق 
والبنسلين والحاسوب وما ال يحصى من االبتكارات األخرى ، ظلــت قـدرة المبدعيـن فـي 
ــدم نحـو المسـتوى التكنولوجـي الـذي  العالم على االختراع هي التي تمكن البشرية من التق

نعيشه اليوم . 
 

ومنذ أقدم الشعائر ومرورا ببدايات الموسيقى والرقص وشعائر الدفن والرسم في الكهوف  "٣"
والكلمـات المكتوبـة والفولكلـور والتمثيـل المسـرحي حتـى اسـتعمال التكنولوجيـا الحديثــة 
آالتسجيالت الصوتية واألفالم واالذاعة الالسلكية وبرامج الحاسوب والتســجيل الرقمـي ، 
ظلت البشرية تعّرف نفسها وتحدد هويتها باالبداع الثقافي والتعبير عنه في شكل ابداعــات 

وأداءات فنية لعل من الممكن وصفها بالملكية الفكرية . 
 

ــى أعمـال الخـزف التـي حملـت عالمـة صاحبـها وبّينـت سـمعته فـي عـداد رواد  ومنذ أول "٤"
الخزف في بالد ما بين النهرين ومرورا بالعالمات التجارية الحديثة التــي نعرفـها اليـوم ، 
ــماء الحقـول علـى االنـترنت ومـا يشـار اليـه  بما فيها أدوات التعريف التي يطلق عليها أس
بالبيانات الجغرافية ، اعتمدت البشرية على أنظمة تعريف لها مصداقيتها وال تقبل الخطأ . 



 WO/GA/26/4
 Annex IV

 - 4 -
 
 

 
ــى ابتكـارات  ومنذ أوائل التصاميم النسيجية والرسوم والنماذج الصناعية على الفخار وحت "٥"
الصناعـة الحديثـة ، فقـد أغنـى المصممـون المبدعـون حيـاة البشـــرية اليوميــة وغّذوهــا 

بعبقريتهم .  
 

ــد الملكيـة الفكريـة فـي أيـة خطـة ترمـي الـى  وبصفة عامة وفي سياق التنمية خاصة ، تفي "٦"
توفير العلم للجميع مع اشارة خاصة الى الفرصة الفذة لتدريب الموارد البشرية آما تشـهد 

على ذلك االنترنت . 
 

والملكية الفكرية مفيدة أيضا في الجهود المبذولة من أجــل حمايـة البيئـة والتصـدي لشـحة  "٧"
الغذاء والماء والطاقة ولمكافحة األمراض . 

 
وبامكان الملكية الفكرية أن تضطلع بدور مفيد في اتاحة الحوافز المالية االضافية للباحثين  "٨"
ــهم بذلـك فـي العمـل الفـاضل الـذي يتعـاقب فيـه ابـداع  ومؤسسات البحث والجامعات وتس

المعرفة وتشاطرها . 
 

قيمة حقوق الملكية الفكرية  -  ٤
 

تحفز حقوق الملكية الفكرية المبدعين وتكفل للمنتفعين امكانية النفاذ الى فوائد االبداع على  "١"
أساس منصف . 

 
ــم  وحقوق الملكية الفكرية أساسية وهي جزء ال يتجزأ من أي اطار قانوني يرمي الى تنظي "٢"
ــة  سـلوك المبدعيـن والمنتفعيـن المدنـي علـى أسـاس منصـف ، فتوفـر بذلـك حمايـة عالمي

لمصالح الجميع . 
 

ــية وأساسـية فـي الجـهود الراميـة الـى مواجهـة التحـدي  وحقوق الملكية الفكرية أداة رئيس "٣"
الجوهري القائم على توفير التنمية للجميع والذي يظل في نهاية القرن العشرين المسؤولية 

األعظم التي تقع على آاهل البشرية . 
 

وفـي سـياق التنميـة أيضـا ، ال بـد مـن أنظمـة فعالـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة لضمـــان  "٤"
االسـتثمار فـي قطاعـات أساسـية فـي االقتصـادات الوطنيـة وال سـيما فـي البلـدان الناميــة 

والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . 
 

المبادىء التوجيهة  -  ٥
 

تحظى االسهامات الكبيرة التي قدمها المبدعون علـى مـدى تـاريخ البشـرية فـي المـاضي  "١"
والحاضر وانجــازات مـن نشـر فوائـد تلـك االبداعـات واالختراعـات بـاالعتراف والثنـاء 

والتأييد . 
وتذآيرا بالمادة ٢٩ من االعـالن العـالمي لحقـوق االنسـان التـي تقـر بـأن علـى آـل فـرد  "٢"
واجبات نحو المجتمع الــذي يعيـش فيـه ، فمـن المعتقـد أن حقـوق الملكيـة الفكريـة ينبغـي 
تطويرها بما يكفل توازنا مناسبا بين حماية المبدعين ومصالح المنتفعين بالملكية الفكرية . 
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ــع بـدور حاسـم خصيصـا فـي األنشـطة  ومن المعترف به أن قضايا الملكية الفكرية تضطل "٣"
ــدرة البلـدان الناميـة  االنمائية . ومن المعتقد أن من الضروري بذل جهود خاصة لضمان ق
والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر على االستفادة من أنظمة فعالة تمامـا فـي مجـال 
ــة  الملكية الفكرية ، ال سيما بتوفير النظام القضائي المناسب وتحديث مكاتب الملكية الفكري

وتعزيز تدريب الموارد البشرية وتحسين آليات االنفاذ . 
 

ومن المعتقد أن حقـوق الملكيـة الفكريـة تسـري علـى آـل المبدعيـن والمنتفعيـن بالملكيـة  "٤"
ــة أصحـاب الحقـوق علـى أسـاس  الفكرية على حد سواء ، دون تمييز من أي نوع لمصلح

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو االتجاه الديني أو أية صفة أخرى . 
 

األنشطة الموصى بها  -  ٦
 

ينبغي تشجيع آل من يبدع أو يرغب في أن يكون مبدعا .  "١"
 

ــل أنحـاء  وينبغي تعزيز الجهود الرامية الى ضمان حصول آل المبدعين والمنتفعين في آ "٢"
العالم على حقوق الملكية الفكرية المناسبة . 

 
ــة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام  وينبغي توفير الدعم الكامل للجهود التي تبذلها البلدان النامي "٣"
االقتصاد الحر من أجــل تحريـر طاقاتـها االبداعيـة واسـتغاللها بمـا يعـود بالمنفعـة عليـها 
وانشاء أنظمة وطنية فعالة للملكيــة الفكريـة وتطويرهـا . وتحقيقـا لذلـك ينبغـي تخصيـص 
الموارد الكافية لضمان تساوي الفرص بين األمم من أجل التمتع بثمار المجتمع القائم على 

المعرفة . 
 

وينبغي بذل الجهود مع االنتفاع الكامل بتكنولوجيا المعلومات من أجـل ضمـان المـام آـل  "٤"
المبدعين والمنتفعين في آل أنحاء العالم بحقوقهم ، بفضل الجهود الجاريــة لتعزيـز وعـي 

الجماهير بحقوق الملكية الفكرية وتوضيح قضايا الملكية الفكرية . 
 

ــام  وينبغـي بـذل الجـهود مـع االنتفـاع الكـامل بتكنولوجيـا المعلومـات مـن أجـل تعميـم الم "٥"
ــة وتعزيـز المامـها بذلـك ليتيسـر تشـجيع  الجماهير بالملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكري

االهتمام باالبداعات الفكرية . 
 

ــع االنتفـاع الكـامل بتكنولوجيـا المعلومـات مـن أجـل نـزع الصبغـة  وينبغي بذل الجهود م "٦"
السياسية عن قضايا الملكية الفكرية بفضل الجهود الجارية لتعزيز وعي الجماهير بالفوائد 

العائدة على الجميع من جراء الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية . 
 

ــير الـذي يحملـه تكـامل اقتصـادات العـالم والتطـور السـريع  وينبغي االعتراف بالوقع الكب "٧"
لتكنولوجيا المعلومات على حقوق الملكية الفكرية والعمل على مراعاة ذلك . 

 
ــل نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  وينبغي تطوير الخدمات الدولية وتعزيزها ، مث "٨"

وأنظمة تسجيل العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية . 
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وينبغي صياغة السياسات المناسبة لتطوير أسواق لحقوق الملكية الفكرية بما يزيد االنتفاع  "٩"
الفعال بها . 

 
وينبغي تطوير حقوق الملكية الفكرية بما يكفل حماية التنوع الثقافي .  "١٠"

 
التعاون الدولي  -  ٧

 
ينبغي السعي الى تحقيق التنسيق في السياسات الوطنية المتعلقة بوضع حقـوق فـي مجـال  "١"

الملكية الفكرية بغرض توفير الحماية على الصعيد العالمي . 
 

وفي امكان التعاون الدولي في قضايا الملكية الفكريــة أن يسـهم الـى حـد آبـير فـي جـدول  "٢"
األعمال الدولي بشأن التنمية وينبغي بالتالي تشجيعه بكل الوسائل الممكنة . 

 
وينبغي تشجيع الحكومات علــى التعـاون علـى توفـير الحمايـة وضمـان االنتفـاع بالملكيـة  "٣"

الفكرية في العالم في المجاالت التقليدية والمجاالت حديثة العهد . 
 

وينبغي تشجيع التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية المعنية بالملكية الفكرية وفيما بين  "٤"
المنظمـات الدوليـة الحكوميـة بمـا فيـها وآـاالت األمـم المتحـدة واداراتـها والجـهات غــير 
الحكومية والمجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق الملكية الفكريـة عـبر العـالم وزيـادة 

فهم تلك الحقوق ودورها . 
 

نشر اعالن الملكية الفكرية العالمي  -  ٨
 

ينبغي اتاحة هذا االعالن لكل الشعوب على األرض بشكل مطبوع أو الكتروني ، لكــي يحيـط آـل 
شخص دون استثناء بقيمة الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة الى البشرية . 

 
 

[يلي ذلك المرفق الخامس] 
 
 


