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 تقرير وتوصيات
 ورشة العمل العربية 

 حول سياسات امللكية الفكرية يف ظل جائحة كورونا 
 2020يو يول 15

 ـــــــــــ
 

ورشة العمل العربية حول سياسات  بجامعة الدول العربية  عقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية 

يوليو  15، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي يوم األربعاء الموافق الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا

العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصادية  .، بحضور السيد السفير د. كمال حسن على األمين2020

 ومديرة الورشة .  والمشرف على الورشة، والدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية

الدكتور وليد عبد الناصر مدير المكتب : قدم أوراق العمل في هذه الورشة الخبراء اآلتيه أسماؤهم  

رئيس أكاديمية البحث -لدكتور محمود صقر لمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ااإلقليمي للبلدان العربية با

نائب الرئيس التنفيذي لسياسات - المهندس سامي السديس، جمهورية مصر العربية –العلمي والتكنولوجيا 

ام لدائرة المدير الع -الدكتور نضال األحمد، الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الملكية الفكرية والشراكات

رئيس -عبد القدوس العبيدلي  د.  السيد اللواء، المكتبة الوطنية ــ وزارة الثقافة بالمملكة األردنية الهاشمية

أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق - الدكتور حسام لطفي، و جمعية اإلمارات للملكية الفكرية

  العربية  لالفكرية بالدوالمكاتب الحكومية للملكية ، كما شارك بالحضور ممثلي عدد من جامعة بني سويف

 – الجمهورية التونسية -مملكة البحرين -دولة االمارات العربية المتحدة -لمملكة األردنية الهاشميةا)

 –ية الجمهورية اللبنان -دولة قطر -المملكة العربية السعودية –الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .المملكة المغربية(  -العربية جمهورية مصر
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ـــــت  ـــــيس قطـــــاع  الســـــيد الســـــفيرالورشـــــة  افت ـــــام المســـــاعد رئ ـــــين الع ـــــى األم ـــــال حســـــن عل د. كم

الشــــؤون االقتصــــادية بكلمــــة ترحيبيــــة مؤكــــدال علــــى دور جامعــــة الــــدول العربيــــة منــــذ بدايــــة ازمــــة فيــــروس 

النـــــدوات وورم العمـــــل  وذلـــــك بعقـــــد العديـــــد مـــــن ائحـــــةكورونـــــا وادراكهـــــا أهميـــــة التفاعـــــل مـــــ  هـــــذه الج

بمشــــاركة الخبــــراء مــــن الــــدول العربيــــة والمنظمــــات العربيــــة والدوليــــة مــــن اجــــل الحــــد مــــن اآل ــــار المترتبــــة 

، وتــــم التوصــــل الــــى العــــالميكبيــــر علــــى المســــتو   اقتصــــاديتحــــول الــــى هــــذه الجائحــــة التــــي أدت  علــــى

 .ماعيواالجت االقتصاديالعديد من القرارات التي سيتم رفعها الى المجلس 

للتنميــــــة المســــــتدامة وان العلــــــم  األساســــــيان المعرفــــــة هــــــي المحــــــرك  كمـــــا اكــــــد ســــــيادته علــــــى

 واالجتمـــاعي االقتصـــاديوالمعرفـــة وســـيلة النجـــاة فـــي االزمـــات الصـــحية ، وقـــد صـــدر بيـــان مـــن المجلـــس 

بــــدعوة مجلــــس وزراء الصــــحة العــــرا للعمــــل علــــى المشــــاركة  واالنخــــرا  بفاعليــــة فــــي الجهــــود الدوليــــة 

ــــد اله ــــا  المســــتجد كوفي ــــروس كورون ــــاج  لفي ــــور ن ــــى التوصــــل  لع ــــة ال ــــوفير هــــذا  19ادف ــــى ت ــــل عل والعم

 العور في اسرع وقت بالدول العربية.

 

ـــ ـــة الفكري ـــدير إدارة الملكي ـــت م ـــا بخي ـــدت د. مه ـــا اك ـــى كلمته ـــى  ومـــديرة الورشـــة  ة والتنافســـيةوف عل

خـــذتها الــــدول العربيـــة والتـــدابير التــــي عقـــد هـــذه الورشــــة لتســـليل الضـــوء علــــى السياســـات التـــي ات أهميـــة

 نفذتها في ظل جائحة فيروس كورونا وكيفية العمل عن بعد في مجال الملكية الفكرية.

تعزيــــز أنظمــــة وسياســــات الملكيــــة الفكريــــة فــــي ظــــل :  وهــــيناقشــــت الورشــــة عــــدد مــــن المحــــاور 

البحـــث   -حـــة كورونـــاأساســـيات العمـــل عـــن بعـــد فـــي مجـــال الملكيـــة الفكريـــة فـــي ظـــل جائ -جائحـــة كورونـــا

  -عـــــن تنفيـــــذ تـــــدابير لمســـــاعدة مســـــتخدمي ومـــــالكي حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة فـــــي ظـــــل جائحـــــة كورونـــــا

دور المكتبـــــة   -مواجهـــــة جائحـــــة كورونـــــا وتع يرهـــــا علـــــى مجتمـــــ  الملكيـــــة الفكريـــــة فـــــي الـــــدول العربيـــــة

ـــا ـــي ظـــل جائحـــة كورون ـــة ف ـــة األردني ـــي ظـــل جائحـــة   -الوطني ـــة ف ـــة الفكري ـــة اإلمـــارات للملكي وأنشـــطة جمعي

 كورونا.
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ــــا ممــــا  ــــدء جائحــــة كورون ــــذ ب ــــي شــــهدها العــــالم من دارت النقاشــــات حــــول االزمــــة االقتصــــادية  الت

مثـــل بـــراءات ا ـــر علـــى التجـــارة الدوليـــة  وممـــا كـــان لـــه تـــع ير علـــى المجـــاالت الرئيســـية للملكيـــة الفكريـــة 

ـــــة الصـــــنا  ـــــراع والملكي ـــــى ادخـــــال االخت ـــــة العمـــــل عل ـــــار، كـــــذلك مناقشـــــة أهمي ـــــدالت االبتك ـــــاطؤ مع ية وتب

ـــــة  سياســـــات الملكيـــــة الفكريـــــة فـــــي المـــــدارس والجامعـــــات لتع يرهـــــا فـــــي الحيـــــاة اليوميـــــة للشـــــعوا والتنمي

                                      مراكـــــــــز دعـــــــــم االبتكـــــــــار ونقـــــــــل التكنولوجيـــــــــا فـــــــــي الجامعـــــــــات،  بإنشـــــــــاءالتكنولوجيـــــــــة  واالهتمـــــــــام 

ــــى  الرقمــــيواهميــــة  التحــــول  ــــك للقــــدرة عل ــــة وذل ــــيس فقــــل  فــــي نظــــام الملكيــــة الفكري فــــي كــــل شــــيء  ول

  كورونالمواجهة مرحلة ما بعد فيروس   التعافياالعتماد على الذات وتكثيف الجهود لتسري  عملية 

 على عدد من التوصيات أهمها: ركون اتفق المشافي ختام الورشة  

ل علــــى تعزيــــز البنيــــة التحتيــــة الرقميــــة والمعلوماتيــــة والتكنولوجيــــة لمكاتــــب الــــدعوة إلــــى العمــــ -

ــــف مــــ  معطيــــات عــــالم مــــا بعــــد جائحــــة  الملكيــــة الفكريــــة العربيــــة بهــــدف تمكينهــــا مــــن التكي

 ".19 –"كوفيد 

ـــي   - ـــد الت ـــدريب عـــن بع ـــرام  الت ـــة مـــن ب ـــى الســـعي مـــن أجـــل تعظـــيم االســـتفادة العربي ـــدعوة إل ال

 ية للملكية الفكرية.تتيحها المنظمة العالم

الــــدعوة لتوســــي  المشــــاركة العربيـــــة فــــي مشــــاري  إقامــــة مراكـــــز دعــــم االبتكــــار والتكنولوجيـــــا  -

ـــــة  ـــــة الفكري ـــــا و عـــــداد سياســـــات الملكي ـــــب إدارة التكنولوجي ـــــر مـــــن مكات ـــــق اســـــتفادة أكب وتحقي

للجامعــــات ومراكــــز األبحــــاا، وهــــي جميعهــــا خــــدمات يتيحهــــا التعــــاون مــــ  المنظمــــة العالميــــة 

 لكية الفكرية.للم

الـــــدعوة مـــــن أجـــــل تعزيـــــز الشـــــراكة بيمـــــا بـــــين جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة والمنظمـــــة العالميـــــة   -

للملكيــــة الفكريــــة ومكاتــــب الملكيــــة الفكريــــة العربيــــة بمــــا يخــــدم نشــــر الــــوعي بعهميــــة الملكيــــة 
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الفكريـــــة للتنميـــــة االقتصــــــادية واالجتما يـــــة والثقابيــــــة والتكنولوجيـــــة ولمزيــــــد مـــــن التعريــــــف 

 ة الملكية الفكرية ولتعزيز نظم الملكية الفكرية في الوطن العربيبثقاف

 

 العلمـــــيورقمنـــــة األمـــــور الماليـــــة، وتعزيـــــز البحـــــث  الرقمـــــي التقاضـــــيالتركيـــــز علـــــى أهميـــــة  -

 اللقاحات والمزيد من تشجي  االبتكار في الدول العربية. إلنتار

ة الفكريــــــة لتعزيــــــز فــــــي الملكيــــــ المرونــــــةواســــــتغول مــــــواطن  اإلجبــــــاري اســــــتغول التــــــرخي   -

 صناعة الدواء.

ــــي المــــدارس والجامعــــات واالهتمــــام باعتمــــاد اســــتراتيجيات  - ــــد ف ــــيم عــــن بع ــــة تطــــوير التعل أهمي

بالصــــناعة والتركيـــز علـــى المجـــاالت التـــي تشــــج   العلمـــي، وربـــل البحـــث االصـــطناعيللـــذكاء 

 الثورة الصنا ية الرابعة.

 تقليديـــــة للتعامـــــلد وســـــائل  يـــــر إلتاحـــــة العمـــــل عـــــن بعـــــد و يجـــــا الحكـــــوميتطـــــوير العمـــــل  -

 المباشر.

ـــــين كـــــل المؤسســـــات  - ـــــ   للتصـــــديالتعـــــاون ب ـــــوق المؤل ـــــى حق ـــــداء عل ـــــى القرصـــــنة واالعت ال

 وأساتذة الجامعات خاصة في ظل انتشار ظاهرة التعليم اإللكتروني.

ـــــدريب الشـــــباا  - ـــــادة االعمـــــال واالهتمـــــام بت االهتمـــــام بالمشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة وري

 الرتباطه بالتنمية المستدامة. على االبتكار

 .االجتماعيفي مجال مراقبة مواق  التواصل  األمنيمحاولة إيجاد وسيلة  للتعاون  -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 


