
 بيان جامعة الدول العربية

2018في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام   

مةةةةا  ةةةةلال  واوةةةةل ال عةةةةاون الم مةةةةر  جامعةةةةة الةةةةدول العربيةةةةة إن

 نةةةةد  وميةةةةا مةةةةنكر  ال فةةةةا م مةةةةا  2000والبنةةةةاذ الةةةةنذ بةةةةد  منةةةةن  ةةةةام 

المنظمةةةة العالميةةةة للملكيةةةة الفكريةةةةص وفةةةت  ةةةنا الوةةةدد  ةةةم   ةةةدي  مةةةنكر  

مجةةةةةال الملكيةةةةةة الفكريةةةةةة  فةةةةةيال فةةةةةا م ل  ةةةةة و   ال يةةةةةورا  الجديةةةةةد  

مةةةةن  ةةةة ن   لكةةةةل مةةةةا ال يا ةةةةيومالالةةةة  الجامعةةةةة العربيةةةةة   ةةةةدم الةةةةد م 

دولةةةةةة  22جامعةةةةةة الةةةةةدول العربيةةةةةة   فةةةةةيم ةةةةةا د  الةةةةةدول ا   ةةةةةاذ 

 ربيةةةةة  للووةةةةول الةةةةت نظةةةةام فعةةةةال للملكيةةةةة الفكريةةةةة   و ةةةةو    ةةةةوم 

ال كةةةوميين    كةةةون مةةةن الم ةةة ولين وال ةةةياللجنةةةة الفنيةةةة للملكيةةةة الفكريةةةة 

ان ةةةة   ب ةةةةرار مةةةةن  وال ةةةةيالةةةةدول العربيةةةةة   ةةةةن الملكيةةةةة الفكريةةةةة فةةةةي

بجامعةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة  لةةةةةةت  وا ج مةةةةةةا ي ا م وةةةةةةاد المجلةةةةةة  

اج ما هةةةةا ال ةةةةادم  فةةةةي   ةةةةو   نةةةةام   2016 ةةةةام  الةةةةولار الم ةةة وذ 

آليةةةةا  ا ةةةةداد ملةةةة   ةةةةاي بالملكيةةةةة الفكريةةةةة يكةةةةون مكمةةةةل للبرنةةةةام  

لمني ةةةة ال جةةةار  ال ةةةر  العربيةةةة الكبةةةرذ ونلةةة   نفيةةةنا  لل ةةةرار  ال نفيةةةن 

عةةةة الةةةدول العربيةةةة لجام وا ج مةةةا ي ا م وةةةاد الوةةةادر  ةةةن المجلةةة  

ص ود ةةةم م  ةةةر  الما ةةةي ةةةب مبر  فةةةي( والةةةنذ انع ةةةد 102دور ةةة    فةةةي

ا مانةةةةة العامةةةةة لجامعةةةةة الةةةةدول العربيةةةةة  ةةةةول  يةةةةوير مني ةةةةة ال جةةةةار 

ال ةةةةر  العربيةةةةة الكبةةةةرذ ل  ةةةةمل بعةةةةل المو ةةةةو ا  ل  ةةةةهيل ال جةةةةار  

 لمنها الملكية الفكرية  

د ةةةةم  فةةةةي ان جامعةةةةة الةةةةدول العربيةةةةة مالالةةةة   واوةةةةل دور ةةةةا 

 ةةةةدير ا المنظمةةةةة  ال ةةةةي لال  ائيةةةةا و  ةةةةهيل ان ةةةةمام الةةةةدول العربيةةةةة 

 وةةةدر  لةةةت  ال ةةةيالعالميةةةة للملكيةةةة الفكريةةةة ونلةةة  مةةةن  ةةةالل ال ةةةرارا  

ل ةةةةة  الةةةةةدول العربيةةةةةة  لةةةةةت ا ميةةةةةة ا ن ةةةةةمام  الةةةةةولار الم ةةةةة وذ 

 دير ا المنظمة   ال ي لال فاميا 

CHECK AGAINST DELIVERY



 ةةةنظم  ةةةنويا  بال عةةةاون مةةةا  ال ةةةيوفةةةت مجةةةال ا ن ةةةية الم ةةة ركة 

بالمنظمةةةةة العالميةةةةة للملكيةةةةة الفكريةةةةة اوةةةةب    نةةةةدر   العربةةةةيالمك ةةةة  

 ةةةةمن موةةةةفوفة ا ن ةةةةية والبةةةةرام  الوةةةةادر   ةةةةن اج مةةةةا  ال عةةةةاون 

جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة وا مةةةم الم  ةةةد  ص واوةةةب   منظةةةوم يالعةةةام بةةةين 

جنيةةة ص و ةةةو اج مةةةا  م ةةة ر   فةةةي نالةةة  اج مةةةا  يع ةةةد بوةةةفة دوريةةةة 

ين جامعةةة الةةدول العربيةةة وا مةةم الم  ةةد    ةةار  فيةة  كافةةة المنظمةةا  بةة

و ةةةم  الما ةةييونيةةو  فةةيالم  ووةةة ول ةةد   ةةد ا ج مةةا  الرابةةةا   ةةر 

فيةةة  ا ن هةةةاذ مةةةن ا ةةةداد موةةةفوفة البةةةرام  وا ن ةةةية الم  ر ةةةة  نفيةةةن ا 

  2019-2018 ام  في

غيةةةرذ  لةةةت كةةةل   وفةةةت ال  ةةةام ا  ةةةدم بال ةةةكر للةةةدك ور فران ةةةي

ي دم  لمول ة الدول العربية  ما




