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إعداد
مھا بخيت زكي. د

مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية
جامعة الدول العربية

جهود جامعة الدول العربية  جهود جامعة الدول العربية  جهود جامعة الدول العربية  جهود جامعة الدول العربية  

في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاريفي الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاريفي الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاريفي الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري
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جامعة الدول العربية

. 1945مارس  22تأسست جامعة الدول العربية في �
جامعة الدول العربية منظمة اقليمية حكومية تعمل علي توثيق �

الص3ت بين الدول ا1عضاء ، وتنسيق خططھا السياسية وا,قتصادية 
وا,جتماعية والثقافية،من اجل تحقيق التعاون الجماعي وتعزيز 

.العمل العربي المشترك في مختلف المجا,ت
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مقدمة 
والتنافسية عن إدارة الملكية الفكرية

 WIPOمذكرة تفاھم بين الجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية �
2000.يوليو

 2001مارس  12بتاريخ  6071قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم �
.بإنشاء وحدة الملكية الفكرية

بشأن  4/4/2012بتاريخ  89/1قرار ا,مين العام لجامعة الدول العربية رقم �
انشاء ادارة تسمي ادارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن الھيكل التنظيمي 

. لقطاع الشئون ا,قتصادية
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ساعدت ا,بتكارات وا,ختراعات الجديدة في زوال المسافات والحدود �
وبالتالي تخلص الناس من فكرة التواجد في المكان نفسه وھذا التخلص له 
فوائده والتي لخصھا السيد فرانسيس غيري المدير العام للمنظمة العالمية 

للملكية الفكرية في تسھيل التواصل ونقل الثقافات وا1فكار والتنقل من قارة 
الي قارة في ساعات قليلة وا,ط3ع علي كم ھائل من المعلومات عبر 

الشبكات العنكبوتية وبالتالي يسھل بناء مشروعات جماعية ورسم اھداف 
مشتركة وايجاد الخطط المشتركة لمواجھة التحديات  ومن اكبر التحديات 

التي تواجھھا في ھذا القرن ھي القرصنة والتعدي علي ا,بداعات 
.وا,بتكارات وتقليدھا وتزييفھا وا,نتفاع غير المشروع بھا

في العشر سنوات الماضية بذلت الدول العربية جھوداً ضخمة في تطوير  �
التشريعات الخاصة بالع3مات التجارية وذلك في إطار تنفيذ الدول العربية 
ا1عضاء في منظمة التجارة العالمية ,لتزاماتھا في اتفاقية أوجه الملكية 

.         (TRIPs)الفكرية المرتبطة بالتجارة 

نحن نعلم جيداً ان الخسائر ا,جتماعية وا,قتصادية التي يتسبب بھا الغش التجاري والتقليد كالبطالة �
الحكومات في كل الدول لذلك يبقي التعاون –وخسارة ايرادات الضريبة علي الدخل من الھموم التي تؤرق 

.الدولي عنصر اساسي لضمان تنفيذ التدابير الم3ئمة علي الحدود

أن التصدي للقرصنة والتقليد يفرض علي جميع اصحاب المصلحة ان يتبعوا منھجية او سياسة متعددة �
ا,تجاھات 1نه من غير المقبول ان تستمر السلع المقلدة والمزورة في عبور الحدود دون أي قيود او تحرك 

.فعلي لمواجھتھا، وان حماية المستھلكين وصحتھم وأمنھم فوق أي اعتبار

ومن اھم السياسات ھي نشر الوعي وتعزيز مفھوم ثقافة الملكية الفكرية ونشرھا جماھيرياً بمختلف �
.الوسائل ا,ع3مية
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ومن ھذا المنطلق قامت جامعة الدول العربي]ة والمنظم]ة العالمي]ة �
للملكي]]ة الفكري]]]ة بتنفي]]ذ مش]]]روع يھ]]]دف إل]]ي توعي]]]ة المس]]]تھلك 
وتثقيفه ل\ثار السلبية لحا,ت الغش التج]اري والتقلي]د وذل]ك م]ن 
أجل نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية تم كتاب]ة الس]يناريو 
بواس]]]]طة كت]]]]اب س]]]]يناريو مش]]]]ھورين م]]]]ن جمھوري]]]]ة مص]]]]ر 
العربية،كما تم اختيار ممثل لھذا الدور وھو نجم مصري مش]ھور 

ھ]]اني رمزي،ويتك]]ون المش]]روع م]]ن أرب]]ع وح]]دات قص]]ة /الفن]]ان
وتق]دم " دقيق]ة واح]دة"ثاني]ة  60كارتونية مصورة مدة كل منھ]ا 

.في إطار كوميدي أھمية احترام حقوق الملكية الفكرية

علي مجھودات المنظمة العالمية للملكية أطلعت ا1مانة العامة لجامعة الدول العربية�
وأكدت الجامعة العربية علي  Building respect for IPالفكرية في مجال 

انه بعد ا,ط3ع علي المجودات التي بذلتھا المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 
وا,جتماعات التي عقدت في المنطقة  Building respect for IPمجال 

 GCCلدول الـ  2012العربية ،ومنھا ا,جتماع الذي عقد بسلطنة عمان في اكتوبر 
وا,جتماع الذي عقد في المملكة ا1ردنية الذي شارك فيه جميع الدول العربية ما عدا 

.  دول المغرب العربي
   لعكس ما  2014عليه تقترح الجامعة العربية عقد اجتماع خ3ل عام  �

بمقر خرجت به ا,جتماعات السابقة في ھذا المجال لجميع الدول العربية وذلك 
ا1مانة العامة لجامعة الدول العربية او أي دولة عربية اخري تقترح استضافة 

-WIPOا,جتماع ويمكن تنظيم ھذا ا,جتماع بالتعاون مع  LAS- WCO-
Interlope .
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Thank You
www.arabip.org

لإلستفسار واإلتصال

info@arabip.com
maha.bakheet@las.int


