
  اجلمهورية العربية السورية       
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  محاية امللكية التجارية والصناعية  ٠م
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  :مقـدمــة 
رزها إجناز مشروع قانون العالمات عدة أحداث هامة يف جمال امللكية الصناعية كان أب ٢٠٠٦شهد عام  •

وإحالته إىل وإقراره من قبل رئاسة جملس الوزراء الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية واملؤشرات اجلغرافية 
جملس الشعب حيث مت مناقشته بشكل مفصل من قبل اللجنة الدستورية وينتظر عرضه على اجتماع جملس 

 ٠قريباً الشعب 
مت االحتفال باليوم العاملي كما لإلبداع واالختراع الثالث عشر يف مدينة محاه مت إقامة معرض الباسل  •

 ٠ ٢٦/٤/٢٠٠٦للملكية الفكرية مع اية املعرض يف 
ثقافة امللكية الفكرية وقد وجهت وزارة االقتصاد والتجارة عدة كتب للجهات ذات مت إعداد برنامج لنشر  •

  :ومن هذه اجلهات العالقة دف التعاون يف نشر هذه الثقافة 
واالبتكار يف املدارس وفق الكتاب الصادر دف إدراج برامج تشجع على اإلبداع : وزارة التربية  - 

  ٠عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
نقل أن عملية تسهيل وهي احللقة االهم يف هذا الربنامج حيث : وزارة التعليم العايل واجلامعات  - 

الرباءات وتوظيفها يف عملية التطوير املعلومات التقنية اليت حتتويها وثائق املعرفة واالستفادة من 
 ٠والتنمية 

حيث حتتل عملية توظيف امللكية الفكرية يف التنمية والتطوير خطوة : والصناعة غرف التجارة  - 
يف جناح املشاريع التجارية وخاصة الشركات الصغرى واملتوسطة وقد مت تشكيل جلنة من هامة 
دليلني وطنيني عن العالمات التجارية والرسوم والنماذج رة وغرف التجارة والصناعة إلعداد الوزا

 ٠الصناعية موجهني للشركات الصغرى واملتوسطة 
مت تشكيل جلنة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة إلعداد دليلني وطنيني عن العالمات التجارية  - 

 ٠الصغرى واملتوسطة   والرسوم والنماذج الصناعية موجهني للشركات

 :حملة عن نظام امللكية الصناعية يف سوريا  
  :إن األحكام الناظمة حلماية امللكية الصناعية والتجارية املعمول ا يف سوريا حالياً هـي  : مقدمـة 
/ ٨/واملرسوم التشريعي رقم / ١٩٨٠/وتعديالته لعام / ١٩٤٦/ لعام / ٤٧/املرسوم التشريعي رقم  -١

املتضمن تعديل الرسوم املترتبة على اإلجراءات الواردة يف املرسوم التشريعي رقم / ١٩٩٣/لعام 
  ٠/ ١٩٨٠/لعام/ ٢٨/القانون رقم / ٢/و / ١/واحملددة مبوجب املادة / ١٩٤٦/لعام / ٤٧/

واليت انضم إليها القطر مبوجب / ١٩٦٧/يف استوكهومل  اوتعديال/ ١٨٨٣/اتفاقية باريس لعام  -٢
 ٠/ ١٩٣٤/ لعام / ١١/املرسوم رقم 

  
٢ 



القاضي بانضمام اجلمهورية العربية السورية إىل / ٢٠٠٣/لعام / ١١/قد صدر املرسوم التشريعي رقم  -٣
 ٠ ٢٦/٦/٢٠٠٣معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت دخلت حيز التنفيذ يف 

لسورية إىل القاضي بانضمام اجلمهورية العربية ا/ ٢٠٠٤/ لعام / ٩٢/صدر املرسوم التشريعي رقم  -٤
اتفاق وبروتوكول مدريد املتعلق بالتسجيل الدويل للعالمات التجارية ، ومت انضمام اجلمهورية العربية 

 ٠/ ٢٠٠٤/يف عام ) الوايبو ( السورية إىل اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية الفكرية 
 إحداث مكتب حلماية امللكية التجارية امللكية فقد متالنصوص التشريعية املتعلقة بإحداث دائرة محاية أما من ناحية 

/ ٨٢/ومت حتديد مالكها باملرسوم التشريعي رقم / ١٩٤٥/ لعام / ٢/والصناعية مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
  ٠/ ١٩٤٧/ لعـام      

والرسوم والنماذج الصناعية االنتهاء من إعداد مشروع قانون محاية العالمات الفارقة / ٢٠٠٦/وشهد عام 
شرات اجلغرافية وأقر يف رئاسة جملس الوزراء وأحيل إىل جملس الشعب حيث مت مناقشته بالتفصيل وسيتم واملؤ

  ٠عرضه يف اجتماعات جملس الشعب قريباً 
الفارقة واملؤشرات اجلغرافية وفيما يلي أهم االحكام اجلديدة اليت نص عليها مشروع قانون محاية العالمات 

  :والرسوم والنماذج الصناعية 
ميكن إدراكها ، واشترط أن تكون العالمة الفارقة مرئية ، القانون يف الباب األول العالمــة الفارقة   عرف - 

، كما اشترط كتابة العالمات الفارقة باألحرف العربية على السلع واخلدمات ذات املنشأ الوطين ، بالبصر 
نبية إىل جانب األحرف العربية وبشكل متساوي واليت يتم إنتاجها وتداوهلا يف سورية مع جواز اضافة أحرف أج

  ٠باحلجم بينهما  
نص القانون اجلديد على إعطاء احلق لكل ذي مصلحة أن يطلب من احملكمة املختصة شطب تسجيل العالمة  - 

ونص على جواز تسجيل العالمة عن ٠إذا ثبت لديها أا مل تستعمل بصفة جدية ملدة ثالث سنوات متواصلة 
وعلـى تعدد الطلبات بتعدد الفئات املطلوب ، و أكثر مـن فئات املنتجات أو اخلدمات فئة واحـدة أ

 ٠وتقدمي ترمجة باللغة العربية للعالمات ذات اللفظ األجنيب ، تسجيل العالمة عنها 
وجواز اقتصار العالمة على لون واحد ، نص على جـواز طلب إجراء كشف مسبق على العالمات املسجلة  - 

 وإذا سجلت العالمـة دون حصرها يف ألوان خاصة فتعترب مسجلة جلميع األلوان ، األلوان اخلاصة أو أكثر من 
للتأكد من إستيفائها للشروط ، والوثائق املرفقة ا ، نص القانون على أن تقوم املديرية بفحص الطلبات املقدمة  - 

ومن مث فحصها موضوعياً قبل نشرها  من تاريخ تقدمي الطلب) ستة أشهر (الشكلية مع جواز استكماهلا خالل 
 ٠وترفض الطلبات املخالفة ألحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية  

) النشر املسبق ( نص القانون على نشر الطلبات املقبولة واملستوفية للشروط الشكلية يف جريدة محاية امللكية  - 
 من تاريخ النشر) تسعني يوماً ( مدة وعلى حق أي شخص أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العالمة خالل 

٣ 



تنشر فيها مجيع اإلجراءات الواجب ،  نص على إحداث جريدة لدى مديرية احلماية تسمى جريدة محاية امللكية - 
 ٠والئحته التنفيذية وعلى نفقة صاحب العالقة ، النشر عنها مبوجب أحكام هذا القانون 

طالب التسجيل مبا تراه الزماً من شروط أو تعديالت لتحديد نص القانون على أنـه جيوز للمديرية أن تكلف  - 
ولطالب التسجيل الذي رفض طلبه ٠على وجه مينع التباسها بعالمة أخرى سبق تسجيلها ٠العالمة وتوضيحها

من إبالغه بالقرار ) ثالثني يومـاً (أن يعترض كتابةً علــى هذا القرار خالل مدة ،أوعلـق قبوله على شرط
اللجنة املختصة للنظر باإلعتراضات املقدمة على قرارات مديرية احلمايـة وتشكل اللجنة بقرار من  خطياً أمام

الوزير املختص على أن تكون برئاسة قاضياً برتبة مستشار يعينه وزير العدل وتكـون قرارات اللجنة قابلة 
 ٠ مــن تاريخ صدور القرار) ثالثني يوماً(للطعن أمام احملكمة املختصة خالل

وميكن ٠اىل ديوان املديرية ، تبدأ من تاريخ تقدمي الطلب، ) بعشر سنوات ( حدد القانون مدة محاية العالمة  - 
ومينح مالك العالمة مهلة ، من مدة احلماية ) السنة االخرية (ويكون التجديد خالل ،جتديد العالمة ملدد مماثلة 

 ٠دفع رسم تأخري لتجديد تسجيل العالمة لقاء ) ستة اشهر (مساح مدا 
نص القانون على تطبيق  إجراءات الفحص املوضوعي والنشر واالعتراض على طلبات جتديد العالمات  - 

وذلك ملرة واحدة دف معاجلة األوضاع غري الصحيحة اليت نشأت يف ظل ٠املسجلة قبل نفاذ هذا القانون 
 نظام اإليداع التلقائي  

حيث عرف العالمـة اجلماعية وعالمة الرقابة ،المات اجلماعية نص  القانون يف الفصل اخلامس على الع - 
اجلماعية واشترط أن يكون طلب تسجيل العالمــة اجلماعية مرفقاً بنسخة عن نظام اإلنتفاع بالعالمة 

  ٠اجلماعية 
تكن مسجلة يف وأعطى احلق ملالك العالمة املشهورة عاملياً ويف سورية وإن مل  ، عاجل القانون العالمات املشهورة   - 

أو تشاا أو ، أن يطلب من احملكمة املختصة شطب العالمة أو منع الغري من استعمال عالمـة  تطابقها، سورية
ويتم حتديد مـدى شهرة العالمة بالنسبة للقطاع ،على منتجات أو خدمات مماثلة أو غري مماثلة ، تشكل ترمجةً هلا 

  املعين من اجلمهور يف سورية  
حيث يستنفد حق مالك العالمة يف منع الغري من استرياد  أو استخدام أو ، على مبدأ  اإلستنفاد  نص القانون - 

بيع  أو توزيع املنتجات اليت متيزها هذه العالمة  إذا قام بتسويق تلك املنتجات يف أية دولة أو رخص للغري 
 ٠بذلك  

وحـدد فيهما شروط ،الترخيص بإستعماهلاأفـرد القانون فصالًخاصاً لكل من موضوع  نقل ملكية العالمة و - 
وإجـراءات نقل امللكية والترخيص باإلستعمال وكيفية قيد نقــل امللكية والترخيـص باإلستعمال وشروط 

 ٠العقد 
  
٤ 



بأا املؤشرات اليت من شأا أن :  وعرف املؤشرات اجلغرافية، تضمن القانون باباً خاصاً  باملؤشرات اجلغرافية  - 
مىت كانت نوعية املنتج أو صفته أو مسعته أو شهرته أو ،املنتج يف دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما  حتدد منشأ

واشترط حلماية  ٠اسية لذلك املنشأ اجلغرايف يف ترويج املنتج تعود بصورة أس مساته اإلخرى واليت تؤثر
  املؤشرات اجلغرافية أن تكون قد اكتسبت احلماية يف بلد املنشأ 

  : ال مثـ ،د املنشأ بأنه البلد الذي ميثل أمسه تسمية املنشأ اليت أشتهر ا املنتج وعرف بل
  أو هو البلد الذي يقع فيه اإلقليم أو اجلهة اليت ميثل إمسها ) زيت زيتون ادلب  –جبنة محاه  –فستق حليب ( 

  ٠تسمية املنشأ اليت اشتهر ا املنتج 
بأنه كــل تركيب أو تنسيق : حيث عرف الرسم الصناعي،صناعية الباب الثالث خاص بالرسوم والنماذج ال - 

للخطوط أو األلــوان الظاهرة على املنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم املعروفة من قبل وعرف 
على أن ، النموذج الصناعي بأنه الشكل اخلارجي إلي جمسم سواء ارتبط خبطوط أو ألوان أو مل يرتبط ا 

كما عدد الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل ،يزاً عن النماذج املعروفة من قبل يكون جديداً ومتم
وتطبق نفس اإلجراءات ،وعلى من له احلق يف تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وغري القابلة  للتسجيل

لرسوم اخلاصة بالعالمات بالنسبة للفحص الشكلي واملوضوعي والنشر املسبق واالعتراضات علـى  ا
وحدد مدة محاية الرسم أو النموذج الصناعي خبمس سنوات تبدأ من تاريخ تقدمي الطلب ٠والنماذج الصناعية 

ويتم التجديد خالل ) مخــس سنوات (إىل ديوان املديرية قابلة للتجديد ملرتيني متتاليتني فقط كل منهما 
  ٠السنة األخرية من مدة احلماية 

أن يصدر  قراراً مسبباً : ختص لدواعي املصلحة العامة وباقتراح من مدير احلمايةوقد أجاز القانون للوزير امل - 
مقابل تعويض عادل ، مبنح الغري ترخيصاً إجباريا غري استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي احملمي

، يص باستعمالهكما أفــرد القانون فصالً خاصــاً لكل من نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي والترخ
  ٠وتطبق عليهما نفس الشروط اخلاصة  بالعالمات الفارقة 

أتى القانون بأحكـام جديدة بالنسبة للعقوبات حيث مت تشديد العقوبات خاصة جلهـة زيادة الغرامات وذلك  - 
  ٠لتكون رادعاً للمعتدين واملقلدين 

واحلمايـة من ،ة يف سورية والبالد األجنبية نص القانون على تنظيم احلماية املؤقتة لألسواق واملعارض املقام - 
  ٠املنافسة غري املشروعة ومحاية األسرار التجارية ونظم اجلوائز الصناعية 

ونص على ختصيص إحدى غرف حمكمة البداية  ، يف األحكام العامة عرف حق األولوية وشروط االستفادة منه - 
  ٠صة حبماية امللكية التجارية والصناعية املدنية بدمشق للنظر يف مجيع املنازعات والقضايا اخلا

دون أي حمكمة  إدارية أخرى وختصيص حمكمة االستئناف املدنية للنظر يف الطعون الصادرة عن حمكمة البداية      
  ٠املدنية املذكورة   

٥  



نـزاعات اعطى التشريع اجلديد احلق ألطراف النـزاع اللجوء اىل التحكيم احمللي أو الدويل فيما يتعلق بال - 
   ٠اخلاصة املنصوص عليها يف هذا القانون 

نص القانون على اإلجراءات التحفظية املستعجلة املمنوحة لقاضي األمور املستعجلة ملنع وقوع إعتداء وشيك  - 
وحظر على احملاكم مساع أية دعوى تتعلق بنـزاع على ملكية حــق صناعـي او ، علـى أي حق مسجل

  ٠بل وضع اشارة الدعوى على سجل هذا احلق لدى املديرية جتاري مسجل لدى املديرية ق
راء إجوكيفيـة ،نص الفصل الرابع من االحكام العامة على التدابرياحلدودية اخلاصة باملديرية العامة للجمارك  - 

ى ل ذلك بناء علكـ،الضبط ومراقبة البضائع اليت تشكل إعتداًء على حق ملكية مسجل ورفع إجراء الضبط 
م ة والوصـف والضبط وكيفية تنظيونظم القانون إجراءات الدعوى العام، ن صاحب العالقةطلب خطي م
 الضبط       

  :نظم القانون وألول مرة يف سورية كيفية عمل وكالء تسجيل حقوق امللكية التجارية والصناعية   - 
  ية التجارية والصناعية  بأنه الشخص الطبيعي أو االعتباري املفوض بتسجيل حقـوق امللك:  وعرف الوكيل   

  ٠ لصاحل موكلـه                       
   دول الوكالء وعلى تشكيل جلنةجكما نص على الشروط الواجب توفرها يف الوكالء  وكيفية قيد أمسائهم يف   

   وحق اللجنة يف فرض عقوبات حبق الوكالء يف حال خمالفتهم ، بقرار من الوزير لفحص طلبات تسجيل الوكالء 
  ٠لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون والالئحة التنفيذية 

نص القانون على إحداث صندوق مايل لدى املديرية واعترب املدير آمر صرف للمبالغ  املودعة يف الصندوق  - 
 ٠لصاحل املديرية  

وبيان كيفية تطبيقها إليضاح مواده ، وقد مت األخذ بعني االعتبار عند وضع القانون إعداد الئحة تنفيذية له  - 
مبا حيقق املوضوعية يف ، حبيث ال يبقى هناك جمال للتأويل والتفسري من قبل القائمني على تطبيق القانون   وتنفيذها 

مستفيدين من جتارب املديرية يف السنوات السابقة لتجاوز كل االشكاالت اليت كانت تعترض سري ، تنفيذ أحكامه 
  ٠وتعديالته  ١٩٤٦لعام / ٤٧/التشريعي رقم عملها أثناء تطبيق املرسوم 

   و أعطى القانون لوزير اإلقتصاد والتجارة صالحية إصدار الالئحة التنفيذية والقرارات اليت يراها ضرورية لتنفيذ      
  ٠أحكامه      

  
  
  
  
  

٦ 



  :معرض الباسل لإلبداع واالختراع الثالث عشر 
  

يف الفتـرة  ٢٠٠٦لث عشر يف مدينة محاه بالتزامن مع مهرجان ربيـع محـاه   أقيم معرض الباسل لإلبداع واالختراع الثا
  براءات االختراع ٢٦/٤/٢٠٠٦ولغاية  ٢٠/٤/٢٠٠٦مابـني 

وألول مرة يقام هذا املعرض خارج مدينة دمشق وذلك دف إتاحة فرصة االطالع على اجنازات وإبداعات أبناء الوطن 
بزيارة املعرض واالطالع علـى  ) الوايبو (د من املنظمة العاملية للملكية الفكرية ألكرب عدد ممكن من املواطنني وقد قام وف

املعروضات ومت تقدمي ميدالية ذهبية ومبلغ إلف دوالر أمريكي ألفضل خمترع وميدالية ذهبية ألفضل خمترع شاب من قبل 
ن أساتذة جامعة البعث ومت يف ختام املعـرض  املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومت تقييم االختراعات من قبل جلنة علمية م

 نيسان من كل عام وقد تقرر إقامة املعـرض القـادم يف عـام    /٢٦االحتفال باليوم العاملي للملكية الفكرية الذي يقام يف 
يف ارض مدينة املعارض الدولية بالتزامن مع موعد إقامة معرض دمشق الدويل مما يشكل فرصـة الطـالع زوار    ٢٠٠٩

  .السادة املخترعنيازات وإجنشق الدويل واملشاركني العرب واألجانب على معروضات معرض دم
متت متابعة التحضري لالنضمام اىل اتفاق الهاي بشان التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية وستنجز عملية 

  :  وفيما يلي جدول باملعاهدات اليت أصبحت سوريا طرفا فيها/  ٢٠٠٧/ االنضمام خالل عام 
  
  

*******************************  
******************  

*******  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧  

  



  املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت انضمت
  اجلمهورية العربية السورية إليها  

  يف جمال امللكية الفكرية 
   

  تاريـخ العضـويـة االتفـاقيــة
  ١٩٢٤/ أيلول / ١ ١٨٨٣اتفاق باريس حلماية امللكية الصناعية لعام-١
  ١٩٢٤/ أيلول / ١   ١٨٨٣اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو املضللة لعام -٢
  ١٩٨٤/  نيسان/ ١٣ ١٩٨١معاهدة نريويب بشأن محاية الشعار األولوميب لعام-٣
  ٢٠٠٢/  كانون أول/ ١٣  عية باريس حلماية امللكية الصنايةتفاقاملعدلة ال١٩٦٧وثيقة استوكهومل لعام-٤
  ٢٠٠٣/  حزيران/ ٢٦ ١٩٧٠معاهدة التعاون بشأن الرباءات لعام-٥
  ٢٠٠٤/  حزيران/ ١١ ١٨٨٦برن حلماية املؤلفات واملصنفات األدبية لعاماتفاق -٦
وبروتوكول اتفاق ١٨٩١مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات لعاماتفاق -٧

   ١٩٨٩مدريد لعام 
  ٢٠٠٤/  آب/ ٥

  ٢٠٠٤/  تشرين الثاين/ ١٨   ١٩٦٧لعام)الوايبو(ية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريةاتفاق-٨
  ٢٠٠٥/  آذار/ ٢٨   ١٩٩٧٠نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع وخلدمات لعاماتفاق -٩

  
  :برنامج نشر ثقافة امللكية الفكرية يف وزارة االقتصاد والتجارة  

  :اهلدف 
 ٠حتليل أعمق وفهم أحسن لعالقة امللكية الفكرية بالتنمية االقتصادية  •
 ٠تشجيع االنتفاع بأصول امللكية الفكرية من اجل النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية   •
حماربة القرصنة والتقليد من خالل تشجيع الشركات على حفظ حقوقها من خالل تسهيل عمليـة تسـجيل    •

 ٠وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية  العالمات التجارية 
 :متكني اجلمهور من فهم امللكية الفكرية بشكل اوسع وخماطبة خمتلف القطاعات التالية  •

  ٠طلبة املدارس لتشجيع الطاقات اإلبداعية  - 
 ٠الشركات الصغرى و املتوسطة والقطاعات التجارية والصناعية  - 
عملية نقل املعرفة واالستفادة مـن معلومـات الـرباءات     اجلامعات ومراكز البحوث دف تسهيل - 

 ٠وتوظيفها يف عملية التطوير والتنمية 
  

٨  



 
  :املشاركــات 

املنعقد يف سـنغافورة  / ١٩٩٤/قانون العالمات لعام املؤمتر الدبلوماسي ملناقشة تعديل نص معاهدة مت حضور  -)  ١( 
  ٠  ٢٠٠٦/  آذار /  ٣١ -١٣خالل الفترة من 

  ٠مت يف اية املؤمتر إبرام املعاهدة ومسيت معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات  وقد -
ومت اعتمـاد بيـان   بعد مناقشات مطولة تناولت عدم توفر الوسائل التقنية لدى الدول النامية والدول األقل منـواً   -

   :ي نص البيان دبلوماسي يراعي الوضعية واالحتياجات اخلاصة بالبلدان األقل منواً وفيما يل
املنعقد يف سنغافورة يف نص معدل ملعاهدة قانون العالمات  يتفق املؤمتر الدبلوماسي املعين باعتماد -١

  "معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات " ، على أن تسمى املعاهدة املعتمدة  ٢٠٠٦آذار / ارسم
الواردة يف " ج  راء مباشر لدى املكتب إ"وعند اعتماد املعاهدة اتفق املؤمتر الدبلوماسي على أن عبارة  -٢

  .التشمل اإلجراءات القضائية املباشرة وفقا لتشريعات األطراف املتعاقدة "  ٨" ١املادة 
شكلية فعالة وناجحة فيما وإن املؤمتر الدبلوماسي ، إذ يقر بأن املعاهدة توفر لألطراف املتعاقدة إجراءات  -٣

، على التوايل ، التفرضان أية التزامات على األطراف ٨و٢يتعلق بالعالمات ، فإن يف مفهومه أن املادتني 
  :املتعاقدة بشأن مايلي

         /٣/من القاعدة )٦(و)٥(و)٤(كما يشار إليها يف الفقراتتسجيل أنواع جديدة من العالمات ،  - "  ١    
  ٠  ئحة التنفيذيةمن اال        

  .داع اإللكتروين أو أنظمة أمتتة أخرى يأو تنفيذ أنظمة اإل  -  "٢   
ويترك لكل طرف متعاقد خيار البت فيما إذا كان يريد إتاحة يسجيل أنواع جديدة من العالمات ، كما هو مشار 

  .إليه أعاله ، ومىت يتيحه 
، يلتمس املؤمتر الدبلوماسي مـن املنظمـة    األقل منواًومن أجل تسهيل تنفيذ املعاهدة يف البلدان النامية  -٤

واألطراف املتعاقدة أن توفر مساعدة تقنية إضافية ومناسبة تشمل الدعم ) الويبو(العاملية للملكية الفكرية 
والقانوين وأشكال أخرى من الدعم بغية تعزيز القدرات املؤسسية لتلك البلدان من أجـل  التكنولوجي 

  .متكني تلك البلدان من االستفادة بالقدر الكامل من أحكام املعاهدة املعاهدة وتنفيذ 
. وينبغي أن تأخذ تلك املساعدة يف احلسبان مستوى التطور التكنولوجي واالقتصادي للبلدان املستفيدة  -٥

 ومن شأن الدعم التكنولوجي أن يساعد على حتسني البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
وأحاط . تكنولوجية بني األطراف املتعاقدة يف تلك البلدان ، واإلسهام بالتايل يف تضييق اهلوة ال واالتصاالت

على أنه مفيد يف سياق املؤمتر الدبلوماسي علما بأن بعض البلدان أبرزت أمهية صندوق التضامن الرقمي 
 .تضييق اهلوة الرقمية 

٩ 



  
على تبادل املعلومات ، فور دخول املعاهدة حيز التنفيذ  ،ستعمل األطراف املتعاقدة ، وباإلضافة إىل ذلك  -٦

واليت تكتسبها يف االت القانونية والتقنية واملؤسسية ، واخلربات ومشاطرا على أساس متعدد األطراف 
 .فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدة وكيفية االستفادة بالقدر الكامل من الفرص واملزايا املستمدة منها 

يتفق على أن متنح ،إذ يقر بالوضعية واالحتياجات اخلاصة بالبلدان األقل منوا ، لدبلوماسي وإن املؤمتر ا -٧
 :وذلك كما يلي، البلدان األقل منوا معاملة خاصة وتفضلية يف تنفيذ املعاهدة 

  تعاقدة امل تكون البلدان األقل منوا املستفيد األويل والرئيسي من املساعدة التقنية اليت تقدمها األطراف -أ    
 :وتشمل تلك املساعدة التقنية مايلي ،  )يبواالو(واملنظمة العاملية للملكية الفكرية              

  ٠ املساعدة على إنشاء اإلطار القانوين لتنفيذ املعاهدة " ١"
  ٠ واإلعالم والتثقيف وإذكاء الوعي فيما يتعلق بوقع االنضمام إىل املعاهدة" ٢"
  جعة املمارسات واإلجراءات اإلدارية للهيئات الوطنية املعنية بتسجيل واملساعدة على مرا" ٣"

  مات العال    
  .واملساعدة على تكوين القدرات البشرية املؤهلة واملرافق االزمة ملكاتب امللكية الفكرية " ٤"

  . تها التنفيذية بفعاليةوالئح املعاهدة  من أجل تنفيذمبا يف ذلك القدرات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
ويلتمس املؤمتر الدبلوماسي من اجلمعية مراقبة التقدم احملرز يف املساعدة املتعلقة جبهود التنفيذ واملزايا  -٨

  .املستمدة من ذلك التنفيذ ، وتقييمها يف كل دورة عادية هلا 
هذه املعاهدة ثر حول تفسري ويتفق املؤمتر الدبلوماسي على أن أي نزاع قد ينشأ بني طرفني متعاقدين أو أك -٩

 .أو تطبيقها ينبغي تسويته وديا من خالل املشاورة والوساطة برعاية املدير العام 
للملكية الفكرية متت املشاركة يف االجتماع السنوي الثاين واألربعون للجمعية العامة للمنظمة العاملية  - )  ٢( 

  االجتماعات  وفيما يلي أبرز مامت يف ٢٠٠٦/  ٦/  ٣ولغاية  ٢٠٠٦/ ٩/  ٢٥واالحتادات التابعة هلا يف الفترة من 

  
  :إنشاء جدول أعمال الوايبو بشأن التنمية 

ومل تتمكن من التقدم يف عملها بسبب  ٢٠٠٥بشأن جدول أعمال الوايبو بشأن التنمية يف عام شكلت اللجنة املؤقتة 
  .وجود معارضة قوية يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان 

 - الربازيل - بوليفا - األرجنتني(تقدمت جمموعة الدول التالية باقتراح حول جدول أعمال الوايبو للتنمية  - 
فرتويال وتسمى  - ورغوايأ- ترتانيا - جنوب أفريقيا - سرياليون -بريو-كينيا - إيران - مصر - اكوادور - دومينيكان

  )هذه اموعة أصدقاء التنمية
١٠  



تقدم حمرز وتقرر متديد مهمة اللجنة املؤقتة عاما أخر وتكليفها بعقد دورتني خالل عام  مل تسفر املباحثات عن أي - 
مقدم هلا حبيث تناقش االقتراحات يف أول دورة ويتم اقتراح /  ١١١/كل دورة مدا مخسة أيام والبت ب ٢٠٠٧

  ٠البت ا يف الدورة الثانية 

  : إنشاء خدمات النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية 
وحيق هذا قدرا كبريا من ضغط النفقات كونه يعتمد مت اعتماد قرار إنشاء خدمات النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية  

الفريق على أنظمة األمتتة وخدمات الربيد اإللكتروين وإن تطبيق هذا املبدأ على اتفاقية باريس سيكون مفيدا وسيعقد 
لصيانة اإلحكام اخلاصة للمشروع وتطبيق هذا املشروع يف سوريا  ٢٠٠٧اخلاص باإلعداد لذلك دورة يف بداية عام 

  .وقت لكونه يرتبط باعتماد الربيد اإللكتروين يف املراسالت وبقانون التجارة اإللكتروين حيتاج إىل 

  :ثقافة امللكية الفكرية 
رية واليت متثلت يف اطالق سلسـلة  مت استعراض اخلطوات اليت قامت ا منظمة الوايبو يف سبيل نشر ثقافة امللكية الفك

دليلني عمليني حول امللكية الفكرية للشـركات الصـغرى   منشورات جديدة موجهه إىل طالب املدارس وكذلك نشر 
  .واملتوسطة 

قسم الشركات الصغرى واملتوسطة كتاب من وزارة االقتصاد والتجارة الخذ املوافقة على إعداد دليـل  وقد مت تسليم 
  .موافقة املنظمة على إعداد املطلوب ية الفكرية للشركات الصغرى واملتوسطة ومت احلصول على وطين حول امللك

 ١٨٣واختتمت اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اجتماعاا حبضور كامل الدول األعضاء والبالغ عددها 
ر املدير العام الوفود على جهودهـا الـيت بـذلت    باالتفاق على مجيع البنود الواردة يف جدول األعمال وقد شكدولة 

  .للخروج بنتائج مفيدة
  :وفيما يلي املقررات املتخذة 

   ولغاية / ١٩-١١/عقد املؤمتر الدبلوماسي حلماية حقوق هيئات البث اإلذاعي يف الفترة من  املوافقة على - 
٧/١٢/٢٠٠٧   

لعام آخر دف التوصل إىل نتائج وكلفتها بعقد اجتماع ملدة مخسة بالتنمية جددت اجلمعية العامة املهمة للجنة املعنية  - 
  .املقدمة ذا الشأن  / ١١١/ الـ ملناقشة املقترحاتأيام 

أقرت اجلمعية العامة املقترحات املقدمة من جلنة قانون الرباءات باستمرار التشاور لعام آخر وكلفت رئيس اجلمعية  - 
جلمعية اواخلروج مبقترحات لعرضها على اجتماع  ٢٠٠٧النصف األول من عام  العامة بعقد استشارات غري رمسية يف

نظام  –ملناقشة خمتلف أوجه الرباءات  ٢٠٠٧ومت املوافقة على عقد اجتماعات يف املنظمة خالل عام  ٢٠٠٧العامة لعام 
 .قل التكنولوجيااالستراتيجيات الوطنية يف اإلبداع و –املواصفات الفنية  - الرباءات

  ٠ اعتمدت اجلمعية العامة آلية جديدة يف حتضري ومتابعة برنامج امليزانية - 

١١ 



وافقت اجلمعية على قبول جمموعة من اجلمعيات واهليئات كأعضاء مراقبني يف اجلمعية العامة ومنها اجلمعية السورية  - 
 .للملكية الفكرية 

 . قبول الطلبات للعالمات الدولية افقت اجلمعية العامة على التعديالت املقترحة على إجراءاتو - 
 .اعتمدت اجلمعية العامة النتائج اليت توصلت إليها مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات - 
      - اإلسالمية يف أنقرةمتت املشاركة يف املؤمتر املعين بإقامة برنامج تعاون تقين بني مكاتب الرباءات يف الدول  -)  ٣( 

  ٠  ١٥- ١٤ تركيا           
 

  : مناقشة املشروع
متت مناقشة املالمح املستقبلية للمشروع وأعطى الدكتور يوسف بلصي حملة عن املراحل السابقة واقتراح 

  :أن يتم التركيز على 
  .بناء القدرات املؤسساتية  - 
 .تكنولوجيا املعلومات - 
 .دعم اإلبداع - 
  :  وتركزت مداخالت الوفود على النقاط التالية 

  ٠بكل بلد وخاصة الدول األقل منواً  ات اخلاصةحتديد اإلحتياج - 
 اخذ رأي أكرب عدد من الدول األعضاء - 
 ٠األخذ بعني اإلعتبار الوضع احلايل يف كل بلد  - 

  :وبعد نقاشات مثمرة مت حتديد املشروعني التاليني يف املرحلة احللية  
  ت التركيبناء القدرات املؤسساتية ويتم التنسيق يف هذا اال مع مكتب الرباءا )١(
 ٠ تقنية املعلومات ويتم التنسيق يف هذا اال مع املكتب املغريب للملكية الصناعية )٢(

  :ومت اعتماد اجلدول الزمين التايل
  جيتمع املنسقان وحيضرا مسودة استثمارات للمشروعني ٢٠٠٧مع اية شهر كانون الثاين  - ١     
 الدار البيضاء دف حتديد كافة مراحل املشروع عقد اجتماع تنسيقي يف ٢٠٠٧يتم يف بداية شهر شباط   -٢

ويشارك يف املشروع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب الرباءات التركي واملعهد املغريب للملكية الصناعية 
 ٠ ومنظمة الوايبو

اإلجابات يف ويتم استالم بعد هذا االجتماع يرسل املركز اإلسالمي الوثائق املشار إليها اىل الدول األعضاء  -٣
  ٢٠٠٧املوعد أقصاه منتصف اذار 

 ٠ والربنامج الزمين والنواحي املالية املشروع مفصالً) واملغرب- تركيا(يقدم املنسقان  ٢٠٠٧اية أيار يف  -٤
١٢ 



ويدعو الجتماع سوف يوزع املركز اإلسالمي املقترحات املقدمة إىل الدول األعضاء  ٢٠٠٧يف حزيران  -٥
 . ٢٠٠٧مج النهائي يف متوز لتنسيق واعتماد الربنا

          رقم  مت حضور الندوة املقامة يف األردن مبناسبة االحتفال بأسبوع امللكية الفكرية وذلك إشارة للقرار - )  ٤( 
شاركة يف املؤمتر اإلقليمي حول إىل اململكة األردنية اهلامشية للم االيفاداملتضمن  ٦/١٢/٢٠٠٦تاريخ /  ٢٨٥٦/ 
 ١١/ بالتعاون مع اجلمعية األردنية للملكية الفكرية خالل الفترة ) الوايبو ( والذي نظمته ) ات التزوير مكافحة عملي(
– ٠  ٢٠٠٦/  ١٢/  ١٢  

فقد مت حضور السيد نضال سعد اهللا املؤمتر املذكور والذي كان برعاية ملك األردن وألقيت فيه حماضرات متعددة 
كان احملاضرون  على درجة كبرية من الكفاءة واخلربة باملوضوع املذكور حيث وهامة يف جمال التزوير ومكافحته وقد 

بينت احملاضرات األخطار واآلثار السلبية اليت تنتج عن انتشار وترويج البضائع املزورة واألضرار  الصحية واملالية اليت 
  ٠تلحق باألفراد وباالقتصاد الوطين بشكل عام 

إجراءات جادة من قبل احلكومات وكذلك الشركات ملكافحة هذه الظاهرة   كما أوضح احملاضرون ضرورة اختاذ
كما بني احملاضرون ) املستهلكني ( ووضع استراتيجيات مشتركة بذلك إضافة إىل ضرورة تعزيز الوعي لدى اجلمهور 

   ٠دور االنتربول يف مكافحة هذه الظاهرة 
  ارك ـدوالر لكل مش/ ٤٠٠/ بأن رسم االشتراك يف املؤمتر هو  وقد كان الفتاً العدد الكبري للمشاركني واحلضور علماً

مدير محاية امللكية حيث عقدت الندوة  –وقد حضره السيد حممد سليم العبد اهللا القاهرة  يف اجتماع عقدمت  -)  ٥( 
اون بني املنظمة العاملية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية وتأثريها على االستثمار والنشاط التجاري يف العامل العريب بالتع

وقد  ١٢/٢٠٠٦/  ١٢ – ١١/ يف القاهرة بتاريخ وجملس الوحدة االقتصادية العربية ) الوايبو (  للملكية الفكرية
ألغراض التنمية االقتصادية والنشاطات اليت يقوم ا املكتب  تضمنت حماور الندوة تعريفاً بربنامج الوايبو للتعاون التقين

ويف النمو االقتصادي و عن ظمة وحماضرات عن استرتتيجية استخدام امللكية الفكرية يف النشاط التجاري العريب يف املن
اتفاقية التريبس كذلك مت التعرف بأجندة الوايبو للتنمية ووظيفة العالمات التجارية يف السوق وحقوق امللكية الفكرية 

  ٠يف نظام التجارة العاملية 
  ٠/ ٢٠٠٦/دريبية حول امللكية الفكرية يف الصني يف الشهر العاشر متت املشاركة يف دورة ت -٦
متت املشاركة يف دورة تدريبية حول امللكية الفكرية يف الكويت وحضرها السيد معاون مدير احلماية السيد حممـد   -٧

ية الفكرية املتصـلة  خري مارديين حيث متت املشاركة يف حلقة العمل اإلقليمية للدول العربية حول اتفاقية جوانب امللك
واليت أقامها مكتب التعاون بالبنك اإلسـالمي  / ٢٠٠٦/أيلول /  ٢٠ – ١٨/ بالتجارة املنعقدة يف دولة الكويت من 

للتنمية وقد كان الغرض من احللقة واليت تأيت ضمن إطار برنامج البنك اإلسالمي للتنمية للمسـاعدة الفنيـة للـدول    
ة العاملية هو تناول بعض القضايا اهلامة اليت جيري التفاوض حوهلا حالياً باملنظمة مثل األعضاء حول قضايا منظمة التجار

  ٠والصحة العامة /  TRIPS/ محاية العالمات اجلغرافية والعالقة ما بني اتفاقية 

١٣  



  ٠/ الوايبو /  وكان احملاضرون ميثلون منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة محاية امللكية الفكرية
شاركت مديرية محاية امللكية يف حضور دورة ختصصية يف جمال إدارة امللكية الصناعية يف السويد خالل الفترة مـن   -
  ٠ ٧/٤/٢٠٠٦ولغاية  ٢٠/٣

 ١٥/٥شاركت مديرية محاية امللكية يف حضور ندوة حول أدوات واستراتيجيات البحث يف أملانيا خالل الفترة مـن   -
  ٠  ١٩/٥/٢٠٠٦ولغاية 

ولغايـة   ٢٧/٥شاركت مديرية محاية امللكية بزيارة دراسية للتدرب يف جمال الرباءات يف مصـر خـالل الفتـرة     -
٠ ٣٠/٥/٢٠٠٦  

شاركت مديرية محاية امللكية يف املناقشات حول جلنة قانون الرباءات اليت تنظمها املنظمة العاملية للملكية الفكريـة يف   -
  ٠ ١٢/٤/٢٠٠٦ولغاية  ١٠/٤ني سويسرا خالل الفترة ما ب

شاركت مديرية محاية امللكية يف حضور دورة إقليمية متوسطة يف جمال امللكية الصناعية يف سويسرا واملغرب خـالل   -
  ٠  ٢٤/٦/٢٠٠٦ولغاية  ٧/٦الفترة من 

 ١٧/٤الفترة ما بني  شاركت مديرية محاية امللكية بزيارة دراسية للتدرب يف جمال العالمات التجارية يف املغرب خالل -
  ٠  ٢١/٤/٢٠٠٦لغاية 

شاركت مديرية محاية امللكية يف حضور االجتماع العريب اإلقليمي التنسيقي للدول العربية الذي نظمته املنظمة العاملية  -
  ٠  ٢٥/١/٢٠٠٦لغاية  ٢٣/١بالتعاون مع جامعة الدول العربية يف مصر خالل الفترة / الوايبو / للملكية الفكرية 

شاركت مديرية محاية امللكية يف حضور ندوة إقليمية يف العالمات الفارقة ودورة تدريبية يف الـرباءات يف سويسـرا    -
  ٠ومصر 

  : التدريب داخل القطر 
من املنظمة العاملية للملكية الفكرية لالطالع على واقع العمل وفـق اتفـاق   / وليم أوريل  / زار املديرية اخلبري - 

  ٠ ٢٠٠٦/ ٤/  ١٦-١٢ان التسجيل الدويل للعالمات بتاريخ وبروتوكول مدريد بش
حيث اطلـع علـى   / الوايبو / زار معرض الباسل لإلبداع واالختراع وفد من املنظمة العاملية للملكية الفكرية  - 

 ٠) الوايبو ( وقائع املعرض وقام بتقدمي جوائز املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
 ٠/ EPO SCAN /للتدريب على برنامج أرشفة الرباءات  /صوافعلي ال /زار املديرية اخلبري - 
 متت املشاركة يف ندوة حول البحث عن وثائق براءات االختراع يف قواعد البيانات العاملية يف مركز الدراسات - 

 والندوة حول البحث املباشر عن الرباءات يف/  ٢٠٠٦/والبحوث العلمية يف شهر كانون الثاين 
  /٠ ١١/٢٠٠٦/ ١٦ – ١٥ – ١٤ 

زار املديرية اخلبري هشام الفايد لتطوير الربنامج املقدم من الوايبو ألمتتة العمل بالرباءات والعالمات والنمـاذج   - 
 :وإمتام الربط الشبكي مع احملافظات وقد مت خالل الزيارة 
١٤ 



  حل بعض املشاكل اليت تعترض عمل املديرية يف العالمات من حيث اإلدخال والتعديل  -١
 ٠الع على برنامج األرشفة ومناقشة بعض املراحل فيما يتوافق وعمل املديرية االط -٢
إضافة ميزة البحث االلكتروين وطباعته يف قسم الفيش بغية تسـهيل العمـل والتـدقيق     -٣

 ٠والسرعة يف األداء 

  :النشاطات  
 :معرض الباسل لإلبداع واالختراع الثالث عشر  •

يف الفتـرة  / ٢٠٠٦/الثالث عشر يف مدينة محاه بالتزامن مع مهرجان ربيع محاه أقيم معرض الباسل لإلبداع واالختراع 
براءات االختراع وألول مرة يقام هذا املعرض خارج مدينـة دمشـق    ٢٦/٤/٢٠٠٦ولغاية   ٢٠/٤/٢٠٠٦ما بني 

د قام وفد من وذلك دف إتاحة فرصة االطالع على إجنازات وإبداعات أبناء الوطن ألكرب عدد ممكن من املواطنني وق
بزيارة املعرض واإلطالع على املعروضات ومت تقدمي ميدالية ذهبية ومبلغ ألف ) الوايبو ( املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

دوالر أمريكي ألفضل خمترع وميدالية ذهبية ألفضل خمترع شاب من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية ، ومت تقيـيم  
   ٠نة علمية من أساتذة جامعة البعث االختراعات من قبل جل

نيسان من كل عام وقد تقرر إقامة / ٢٦/ومت يف ختام املعرض االحتفال باليوم العاملي للملكية الفكرية الذي يقام يف  -
يف أرض مدينة املعارض الدولية بالتزامن مع موعد إقامة معرض دمشق الـدويل ممـا   / ٢٠٠٩/ املعرض القادم يف عام 

إلطالع زوار معرض دمشق الدويل واملشاركني العرب واألجانب على معروضات وإجنـازات السـادة    يشكل فرصة
  ٠املخترعني 

   www.spo.gov.syموقع دائرة براءات االختراع  اطالق  •
  : ع ـوفيما يلي أهم ما تضمنه املوق

  ٠والتجارة رسالة وزارة االقتصاد  -١
 ٠ريف بدائرة الرباءات وشرح كيفية تقدمي الوثائق واألوراق املطلوبة للتسجيل الوطين والدويل التع -٢
 ٠حملة عن معرض ومركز الباسل لإلبداع واالختراع والتعريف بأهم األنشطة لكل منهما  -٣
 ٠املعمول ا حالياً / ١٩٤٦/ لعام واملعاهدات الدولية / ٤٧/نص قانون محاية امللكية رقم  -٤
 ٠الوايبو اإلعالمية لصاحل الدول النامية  خدمات -٥
 ٠إجراءات التسجيل الدويل لطلبات براءات االختراع  -٦

  
  
  

١٥  

 



 :األمتتــة  •
  
  ٠/ ٢٠٠٧/مت استالم جتهيزات األرشفة االلكترونية وسيتم املباشرة باجنازها خالل عام  - 
 ٠اءات األورويب  ألرشفة الرباءات مقدمة كهدية من مكتب الرب/ EPO SCAN /مت استالم أجهزة  - 
 ٠مت استالم جتهيزات قاعة االنترنيت يف دائرة الرباءات واملباشرة بإنشاء مكتبة للملكية الفكرية  - 

  
 :اإلحصائيــات  •
 

  العالمات    العـام
  املسجلة  

  العالمـات
  اـددة  

النماذج والرسوم  الوقوعـات
  املودعة واددة

  الرباءات 
  املمنوحة 

١٦ ٩٥ ٥٠٥ ٧٥٨ ٢٥٠٩ ١٩٩٠  
٦١ ٦٠ ٤٠٨ ١٢٥٧ ٢٨٣٨ ١٩٩١  
٣٥ ٥٨ ٤٠٥ ١٣١١ ٣١٤٠ ١٩٩٢  
٣٧ ٦٨ ٣٣١ ١٠٨٥ ٣٠٧١ ١٩٩٣  
١٦٠ ١٥٥ ٢٦٠ ٩٧٩ ٣٥٢٤ ١٩٩٤  
١٧٠ ٤٦٠ ٣٠٢ ٨٠٨ ٢٩٣١ ١٩٩٥  
١٠٦ ١٣٣٤ ٣٢٠ ٩٩٦ ٢٩١٨ ١٩٩٦  
١١٦ ١٣٨٤ ٤٠٤ ٨٦٦ ٣٧٤٠ ١٩٩٧  
٧٣ ٨٢٥ ٢٥٦ ٥٥٦ ٤١٦١ ١٩٩٨  
١٧٧ ٩٨٢ ٢٤٩ ٤٦١ ٣٩٥٦ ١٩٩٩  
٩٠ ٨٠٣ ٢٧١ ١٠٥١ ٤٣٤١ ٢٠٠٠  
٨٢ ١٠٩٠ ٣٣٢ ١٢٨٨ ٣٧٩٤ ٢٠٠١  
٨٨ ١٢٠٣ ٤٢٣ ١٤٠٦ ٤٧٤٥ ٢٠٠٢  
٥٣ ٩٣٣  ٤٧٧  ١٥٨٢  ٥٥٤٨ ٢٠٠٣  
٣٢ ٩٨٠  ٤٠٠  ١٧١٠  ٥٣٤٨ ٢٠٠٤  
٧١  ٧٢٠  ٣٩٩  ١٦٤٤  ٥١٢٣ ٢٠٠٥  
٧١  ٨٠٠  ٣٥٧  ١٧٣٠  ٥٤٢٠ ٢٠٠٦  

  
  
  

١٦  


