
  
  وبالتعاون مع جمعية اإلمارات للملكية الفكرية على ھامش مشاركتھا في معرض أبوظبي للكتاب

  حقوق الملكية الفكرية والتأليف في الدولة حماية الناشرين اإلماراتيين تناقش
  حماية الملكية الفكرية أحد أھم العوامل المساندة لالرتقاء بصناعة النشر: بدور القاسمي 
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  ٢٠١٢/  ٤/  ١ابو ظبي 

  

 ٢٠١٢بو ظبي الدولي للكتاب أمعرض  نظمت جمعية الناشرين اإلمارتيين على ھامش مشاركتھا في

 ،"حقوق الملكية الفكرية:"جلسة حوارية بعنوانوبالتعاون مع جمعية اإلمارات للملكية الفكرية، 

األطر التشريعية التي  ،)عيالتي نظمت برعاية صندوق اإلمارات للنفع االجتما( الجلسةتناولت و

 ،الناشرين حقوق ودورھا في حمايةات العربية المتحدة لحماية قطاع النشر، سنتھا دولة اإلمار

  .والخسائر الناجمة عن انتھاكات حقوق الملكية على مستوى العالموالرسامين،  ،والمؤلفين

  
ي، رئيس مجلس اإلدارة المؤسس الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلمن  كالً  وشارك في الجلسة

عضو جمعية حماية الملكية الفكرية، رئيس اتحاد  ،ل رضاوجواد آ، لجمعية اإلمارات للملكية الفكرية

الدكتور عبد الرحمن المعيني أمين عام جمعية اإلمارات  ،منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق األوسط

 بن سلطان يخة بدورقافية في المكتب التنفيذي للشالث مدير البرامج خلود النعيمي،للملكية الفكرية، 

وعدد من الناشرين من  مدير تطوير األعمال في جمعية الناشرين اإلماراتيين، ،القاسمي، أمل التميمي

  .والوطن العربي والعالم المشاركين في فعاليات المعرضالدولة 

  
قوانين حماية الملكية الفكرية واقع  اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي خالل الجلسةوتناول 

حول مفھوم الملكية الفكرية وكيف  ، وقدم شرحاً دولة اإلماراتفي  مخالفاتوالعقوبات المطبقة على ال

على ضرورة العمل على  وشدد العبيدلي، يمكن لألفراد والمؤسسات حماية حقوقھم وتجنب القرصنة

نة رية واألضرار الناجمة عن عمليات القرصتوعية جميع شرائح المجتمع بأھمية حماية الملكية الفك



ً الى أن اإلمارات ورغم السنوات القليلة لصدور قوانين واالنتھاكات على المجتمع كافة ، منوھا

موضوعات الملكية الفكرية الى أنھا استطاعت أن تضع نفسھا في مقدمة الدول العربية في ھذا 

  .المجال

  
لي للكتاب فرصة مھمة لعرض مبادئ الجمعية التي الدو أبوظبيالمشاركة في معرض  ان" وقال

تؤكد بشكل قاطع انھا عازمة على االستمرار بتنفيذ جملة من اإلجراءات المتعلقة بترسيخ مبادئ 

  .حماية حقوق الملكية الفكرية، ومحاربة القرصنة بشتى صورھا واشكالھا والقضاء عليھا

  
ئيس اتحاد منتجي برامج الملكية الفكرية، راستعرض جواد آل رضا، عضو جمعية حماية من جانبه 

قوانين الدولة الخاصة بحماية القطاع من القرصنة، والتزوير،  ،في الشرق األوسطر الكمبيوت

جھود ابرز ات الخاصة بحقوق المؤلف والناشر، وبراءات اإلختراع، والعالمات التجارية، وواإلنتھاك

على الرغم من انھا رائدة في تشريع واقرار القوانين في تحديث منظومتھا القانونية  الالفتالدولة 

  .التي تحمي القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الملكية ومنھا قطاع النشر

  
ً عن الخسائر التي تتعرض لھا الشركات المنتجة حول العالم نتيجة  آل رضا وقدم ً سريعا عرضا

ستمرة لحقوق الملكية الفكرية ، وأشار الى األثار السلبية التي يتعرض لھا القرصنة واالنتھاكات الم

االستثمار نتيجة تلك االنتھاكات ، حيث أن العديد من الشركات المنتجة تعزف عن دخول األسواق 

  .التي ال تحمي عالماتھا التجارية

  

الفكرية في العالم تزايدت أن الخسائر الناجمة عن سرقة حقوق الملكية  خالل الجلسة وأشار ال رضا 

، موضحاً بأنه ٢٠٠٩مليار دوالر في العام  ٥١مليار دوالرمقارنة ب ٥٩لتصل الى  ٢٠١٠في العام 

  .دوالر من المنتجات المقلدة ٦٣دوالر من المنتجات األصلية يقابله  ١٠٠مقابل كل 

  

ئيس جمعية ر سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسميتعليق على موضوع الجلسة قالت وفي 

تشكل حماية الملكية الفكرية أحد أھم العوامل المساندة لالرتقاء بصناعة النشر "  الناشرين اإلماراتيين

وبالتالي سيكون لتلك  ،في اي مكان بالعالم ، لما تمثله من احترام لحقوق الناشر والمؤلف والرسام

ائجھا االيجابية على نوعية أداء أي الحماية مردودھا المعنوي والمادي عليھم وتعكس بالوقت نفسه نت

  "من الجھات العاملة في ھذا المجال



  

كرية وأشادت سموھا بالقوانين التي أسنتھا دولة اإلمارت العربية المتحدة والقاضية بحماية الملكية الف

، مشيرة الى أن الدولة حققت خالل سنوات قليلة انجازات في ھذا ومعاقبة كل من ينتھك حقوقھا

تعدت فيه دول عربية واوربية كثيرة،معربة في الوقت نفسه عن أملھا في زيادة االجراءت المجال 

  ."التي من شأنھا وضع دولة اإلمارت في مقدمة دول العالم  أجمع في حماية الملكية الفكرية

  

لنشر، ان دولة اإلمارات العربية المتحدة اكدت غير مرة إلتزاماتھا بالقوانين الدولية المتعلقة با يشار

وانضمامھا الى العديد من اإلتفاقات المختلفة، فھي من الدول الموقعة على اتفاقية بيرن، وكذلك 

معاھدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية التربس التابعة لمنظمة التجارة العالمية، واالتفاقية 

دولة  ٣٠أفضل  احدىعربيا، واألولى  الدولةعلى انھا العربية لحماية حقوق المؤلف، كما تصنف 

  .على المستوى العالمي في حماية حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية

  
، بحضور اعضاء مجلس "دراسة النشر في دولة االمارات"ورشة عمل حول ھذا وشھد اليوم ذاته 

قطاع النشر، اإلدارة واعضاء الجمعية تم التطرق فيھا الى العديد من القضايا والمستجدات التي تھم 

للنھوض بواقع  التي تعترض تقدم الناشرين المعوقات ازالةاضافة الى العديد من النقاط التي تسھم في 

، حيث تاخذ جمعية الناشرين اإلماراتين بيد الناشرين في تسھيل مھماتھم، وتوجيھھم، وتبادل القطاع

  .اآلراء معھم للوصول الى افضل السبل
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