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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 احلادية عشرةالدورة 
 2016سبمترب  7اإىل  5جنيف، من 

 
 

 أنشطة التدريبتنفيذ م من الويبو ألغراض والدعم املقد بناء القدرات

عداد مساهامت فريقية للملكية الفكرية والقايض  من اإ جنوب أأفريقيا واملنظمة الإقلميية الأ
 ، انئب رئيس سابق يف حممكة الاس تئناف العليا جلنوب أأفريقياسلويس هارم

نفاذ )اللجنة( يف دورهتا العارشة عىل النظر يف دورهتا احلادية عرشة يف موضوع .1  اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
م من الويبو لأغراض الكفاءاتتكوين " عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت  أأنشطة التدريب تنفيذ وادلمع املقدَّ

 امهأأعدات مسامهتنيهذه الوثيقة  وتعرض. "واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية وولية اللجنة
قلميية ة مراقةة ششنأ  التاار دوةل عضو وِج  عداد جنوب أأفريقيا ب الوطنية والإ وأأنشطة الويبو يف جمال تكوين الكفاءات، من اإ

قلميية الإفريقية للملكية الفكرية، ومسامهة من القايض هارم عن منظور خةري يف للملكية الفكرية يعمل كخبري  سواملنظمة الإ
 استشاري دلى الويبو.

 ابلرتتيب التايل: سةة والقايض هارمالعضو واملنظمة املراق  ادلوةل وترد مساهامت .2

 2..............................................................................جتربة جنوب أأفريقيا يف جمال أأنشطة بناء القدرات والتدريب
قلميية م من الويبو لأغراض الأنشطة التدريبية: جتارب املنظمة الإ  7...........الأفريقية للملكية الفكرية بناء القدرات وادلمع املقدَّ

نفاذ امللكية الفكرية  12..........................................................هنج متواز  موّجه لإذاكء احرتام امللكية الفكرية وخاصة اإ

 

 ]تيل ذكل املساهامت[
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 جتربة جنوب أأفريقيا يف جمال أأنشطة بناء القدرات والتدريب

عداد مسامهة  اللجنة املعنية  ، كبرية املديرين، حق املؤلف واإنفاذ حقوق امللكية الفكرية،أأماندا لوثريينانيالس يدة من اإ
 *، بريتوراي، جنوب أأفريقيابلرشاكت وامللكية الفكرية

 ملخص

نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية. وعندما أأصدرت جنوب  أأفريقيا قانو  ماكحفة السلع يُعد بناء القدرات أأحد أأمه دعامئ الإ
، لتنفيذ اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتاارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس(، مل 1997املقدلة لعام 

 يكن من املتوقع قط أأ  يصبح هذا القانو  أأداة قوية ملاكحفة تقليد العالمات التاارية وقرصنة حق املؤلف.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبومع التعاو   ويوفر أأساسا متينا لضام  جناح التنفيذ. حيث يمت بصورة مس مترة  شعبة اإ
رشادية، وتقدمي التوجيه هبدف تعزيز مجموعة املهارات القامئة.   تقامس قصص النااح اليت تشلك نقاطا اإ

قامة عالقات وثيقة مع النظراء يف ش ىت أأحناء العامل ، نمن يواجو  مشا ل ودحدايت نماثةل، مفيدا عىل مس توايت كام تبني أأ  اإ
عدة. ول شك أأ  التعاو  الوثيق عىل الصعيد العاملي أأمر رضوري ملاكحفة الزايدة العاملية يف معدل بيع السلع املقدلة. ول بد 

ضافة لفريق خربااها. وما اك  من الإشادة بدور الويبو يف دحقيق هذه الأهداف، كام ينةغي عدم التقليل من شنأ  القمية امل
ىل هذا املس توى من الفعالية دو  دمع الويبو املس متر.  جلنوب أأفريقيا أأ  تصل اإ

 التنظميية وهماهما اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةدور  .أأول

يه  اللجنةو  ،(CIPC) الفكريةاللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية مقر يف يقع مكتب امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا  .1
 واكةل اتبعة لوزارة التاارة والصناعة.

ىل  .2  ، من خالل شعبة امللكية الفكرية، بنأداء املهام التالية:اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةوُعهد اإ

سهامات تنظميية وس ياس ية؛ –  تقدمي اإ
 املؤلف ومعارف الساك  الأصليني؛وضع نظم للعالمات التاارية وبراءات الاخرتاع والتصاممي وحق  –
نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ –  اإ
 تعلمي امللكية الفكرية والتوعية هبا؛ –
عداد أأنشطة بناء القدرات التشغيلية؛ –  اإ
 التحقيق يف عدم الامتثال؛  –
نفاذ حمددة. – جراءات اإ  اختاذ اإ

 ل ل احلرص:، عىل سبيل املثااملعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةومن أأمه أأولوايت اللجنة  .3

حق املسامهني وأأحصاب احرتام  مبا يضمنوالسلوكيات القومية ملبارشة الأعامل التاارية  الإدارة اجليدة،تعزيز  –
 حقوق امللكية الفكرية.

 ؛يف تشجيع الابتاكر والإبداع يف جنوب أأفريقيا اللجنة تعزيز دور –
 عام؛  بوجهتسهيل تسويق امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا  –

                                                
*
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. املعربالآراء   ِّف، ول تعرّبِ ابلرضورة عن أ آراء املؤل  عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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 .مع الرتكزي عىل أأحصاب املصلحة اخلارجيني القدرات داخليا،تعزيز قدرات التعاو  وبناء  –

 1997قانو  ماكحفة السلع املقدلة لعام   .اثنيا

 جنوب أأفريقيا أأصبحتالتقنية  العقةاتبعض تذليل  عقبو . 19971عام ل املقدلةأأصدرت جنوب أأفريقيا قانو  السلع و  .4
 .للغاية حمدودةوةل عن تنفيذ هذا الترشيع ئادلوائر احلكومية الرئيس ية املس   اتقدر  بيد أأ ، 2000 يف قانو اللتنفيذ  مس تعدة

نفاذ الأداة وه املقدلةقانو  السلع و  .5 من اتفاقية اجلوانب املتصةل  وهو مس متد ،حقوق امللكية الفكرية املس تخدمة يف اإ
اإىل حامية أأحصاب احلقوق ضد  القانو  دفوهيخمتلفة. أأخرى معاهدات و ابلتاارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس( 

 نمزية عالماتلق املؤلف و حلقانو  امحلاية لأحصاب العالمات التاارية و المينح و . املؤلف قالعالمة التاارية وقرصنة ح 2تقليد
لس نة  98 املؤلفو  حق مع قانجنبا اإىل جنب  وينةغي قراءة هذا القانو .1941لعام  17بضائع ال عالمات  نص علهيا قانو 

عاممهم الإبداعية لأ القانوين  غري س تغاللس تخدام أأو الاالا منمي حقوق املؤلفني حيي (، اذلبصيغته املعدةل) 1978
 .والفنية والأدبية

نفاذ سلطة ماكحفة السلع املقدلةقانو   ومينح .6 ثالث دوائر حكومية رئيس ية يه: رشطة جنوب ل حقوق امللكية الفكرية  اإ
يرادات ودائرة(، SAPS) أأفريقيا ىل امجلارك،  وشعبةجنوب أأفريقيا،  اإ ضافة اإ اللجنة  يفحاليا  يعملو  فتشنيامل فئة خاصة من اإ

 .واكةل اتبعة لوزارة التاارة والصناعةيف و ،املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية

 الويبو  مع رشااكت جنوب أأفريقيا ا.اثلث

ىل تقدمي ورقة وعرض نظمة العاملية للملكية امل دعت و  .7 ىل ادلورة احلادية عرشة ع هاالفكرية )الويبو( ادلول الأعضاء اإ
نفاذ املعنية ابللجنة الاستشارية  ذاكءالويبو  اليت تقدهماأأنشطة بناء القدرات والتدريب ششنأ  لإ احرتام امللكية  يف جمال اإ

احرتام امللكية الفكرية  لإذاكءلإنشاء هنج متواز  جنوب أأفريقيا  تقامس جتارب يفالغرض من هذه الورقة يمتثل الفكرية. و 
 ه.وتعزيز 

ذاكء ، نمثةل يفالويبو أأحضت وقد .8 جزءا ل يتجزأأ من أأنشطة بناء القدرات  ،ملكية الفكريةلل حرتام الا الشعبة املعنية ابإ
جيابية  قتقد حقجنوب أأفريقيا واكنت . من الزمن أأكرث من عقدعىل مدى يف جنوب أأفريقيا واملنطقة الأفريقية   ابتباعنتاجئ اإ

نفاذ  .هاهنج الهدف الاسرتاتيجي السادس لتحقيق التواز  بني املصاحل العامة واخلاصة يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

                                                
1
عىل الرابط:  ،2001لعام  25املقدلة قانو  السلع وجب مب املعدةلبصيغته  1997 لعام 37املقدلة  قانو  السلعميكن الاطالع عىل  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6121  : 
2
 :1997 املقدلة لعام( من قانو  السلع 1( )1للامدة ) يُقصد ابلتقليد وفقا 
، وسواء مت التصنيع املقمي يف امجلهورية ي حق من حقوق امللكية الفكرية لهذه السلع احملميةأأ تصنيع او انتاج او اعداد سلع محمية برباءة اخرتاع دو  اذ  ماكل )أأ( 

ىل درجة جتعل السلع املقدلة نسخة مطابقة اىل حد كبري للسلع اإ لع احملمية بطريقة و م يف ماك  اخر، حبيث تقدل تكل السأأ او الانتاج او الاعداد يف امجلهورية 
 . احملمية
ي حق من أأ ماكل شسلع محمية، دو  اذ   حق ملكية فكريةحلاق موضوع اإ تصنيع او انتاج او اعداد موضوع حق ملكية فكرية لسلع محمية هبذا احلق، او  ( )ب

حبيث ملكية فكرية و التقليد اخلادع ملوضوع حق أأ ، وسواء مت ذكل يف امجلهورية ام يف ماك  اخر، املقمي يف امجلهوريةحقوق امللكية الفكرية لهذه السلع احملمية 
 ؛ أأوعدت مبوجب ترخيص منهأ  و أأ نتجت أ  نعت او ُص  و مع أأي سلعأأ و تعترب يه السلع احملمية  حبق ميلكه صاحب الرباءة  أأ تلتبس السلع املقدلة مع السلع احملمية 

 17قانو  رمق ال) 1941 البضائع لعام من قانو  عالمات 15املادة  املنصوص عليه يفخطار مبقتىض الإ ،  سلعخاصة بـ  معينةاس تخدام عالمة  يُقصد حبظر)ج( 
 مة أأ سلع، سواء يف امجلهورياإحلاقها ش  عالمة أأوالهذه  حظر صنع هور، خطاالإ يف  املنصوص علهيم اس تخدامه من جانب الأشخاصابس تثناء  (،1941لس نة 
ذ  من الشخص  احلصول عىل دو ، خارجا  حق امللكية الفكرية قد تعدى ابلفعل عىلالصةل  يذ التقليدفعل جيب أأ  يكو  ، ومع ذكل، احملدد يف الإخطاراإ

 اذلي حنن بصدده.

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6121
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 هاوتعزيز  املطلوبةدحديد املهارات  -القدرات  .رابعا

نفاذ القانو  يف هذا اجملال، و  .9  اتدريب أأيضا قدمتو قدمت الويبو التوجيه واملشورة ششنأ  كيفية تعزيز همارات جممتع اإ
نوب جل املواد التدريبية القامئة لتلبية احتياجات حمددة وفريدة  ، ومواءمةذكل ختصيص أأنشطة حمددة وتضمن. ا هماممعلي

 حاليا يف السوق. املتاذرةعدم املساواة  من بيهناواخملاطر اليت  ،يةالاعتبار مس توى التمن  يفأأفريقيا، مع الأخذ 

نفاذ امللكية الفكرية "ا التمنية، اليت تنص عىل ما ييل: أأجندةتوصيات من  45لتوصية ابتسرتشد أأنشطة الويبو و  .10 نهتاج اإ
طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع  هم حامية حقوق امللكية الفكرية س املعنية ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تُ  والشواغليف اإ
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها دحقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية  ،واإ

ىل دحقيق التواز  بني احلقوق والالزتامات، مبا  ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية واإ يتفق وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ
 ."من اتفاق تريبس 7مع املادة 

ملعرفة من ااملزيد لكتساب فرص تدريب  وجات أأخرىأأاكدميية الويبو ومكتب الويبو الإقلميي لأفريقيا،  وأأاتحت .11
ذاكء هنج التدريب العميل اذلي  تبني أأ حول امللكية الفكرية ششلك عام، ومع ذكل،  حرتام الااعمتدته الشعبة املعنية ابإ

 .يف تلبية احتياجات جنوب افريقيا اك  فعال خصوصافكرية لملكية الل 

فساح الطريق  ،دف تعزيز التعاو  بني خمتلف ادلوائر احلكوميةهب، 2003العمل الأوىل يف نومفرب  حلقة وأ قميت .12 واإ
ىل للمشاركني احملليني قامة نفاذ العاملي. الإ  اإ القدرات  عىل مهنا ل تبين  عمل،ال حلقاتالعديد من وتوالت منذ ذكل احلني اإ

 2011 فربايرو  2009نومفرب و  2008يف يوليو  فقد أأقميتدمعها الويبو تالأنشطة اليت أأما حمددة.  خاصة حاجة تليبأأو  القامئة
 .2014وأأكتوبر 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية داخل امجلاعة  يةمعل تشاور حلقة، 2008يف يوليو  تقدعالوة عىل ذكل، عُ و  .13 ششنأ  اإ
نفاذمعل  حلقة ُعقدت، 2009يف و(. SADCجنوب الأفريقي )الإمنائية لل  معل  حلقة أأعقهبااكحفة التقليد داخل امجلاعة، م لإ

 ا للملكية الفكريةدولي ا، اس تضافت جنوب أأفريقيا مؤمتر 2011يف ويف سوق جنوب أأفريقيا.  املقدلةحول ماكحفة الأدوية 
من  وانطالقاداخل جممتع امللكية الفكرية العاملي.  عالمةيف س ياق العامل النايم، ووضع  ومزاايهاقمية امللكية الفكرية  لإظهار

يف  الإمنائية بدلا  امجلاعة يفندوة حول بناء احرتام امللكية الفكرية لأعضاء السلطة القضائية  تقدهذه الأنشطة الناحجة، عُ 
ذاكءالعمل  وُعقدت أأحدث حلقات. 2014 ة الفكرية للمدعني العامني وكبار ضباط الرشطة يف بدلا  لملكيل حرتام الا ششنأ  اإ

 .2015خمتارة من جنوب أأفريقيا يف سبمترب 

قلميية ششنأ  اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موجة للمدعني وكبار ضباط الرشطة  .خامسا حلقة معل دو  اإ
 امجلاعة الإمنائية للجنوب الأفريقييف بدلا  

قلمي  .14 . وركزت احللقة 2015سبمترب  16و 15ية ششنأ  بناء احرتام امللكية الفكرية يف يويم وُعقدت حلقة معل دو  اإ
عىل دحسني بناء قدرات املدعني العامني وكبار ضباط الرشطة يف منطقة امجلاعة الإمنائية. وقد س بق صياغة حماور وموضوعات 

ىل  حلقة العمل مشاورات مكثفة مع مجيع أأحصاب املصلحة، اذلين امجعوا عىل أأ  نفاذ يُعزى اإىل الافتقار اإ ضعف سلسةل الإ
آزر بني حمققي رشطة جنوب أأفريقيا ، وأأعضاء سلطة الادعاء اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية، ومفتيش (SAPS)التن

ىل الوطنية، فضال عن البط الشديد اذلي يتسم به التقدم يف نظام التقايض عادة عندما تصل قضااي حقوق امللكية الفك رية اإ
جحام عام عن مواصةل الإجراءات يف  نفاذ القانو ، ويبدو أأ  مثة اإ احملمكة. ولوحظ أأيضا نقص التعاو  بني الرشاكء يف جمال اإ

 املسائل اجلنائية.

جيابية يف احملاكامت اجلنائية، تبني أأنه من املهم تزويد املدعني العامني ابلتدريب يف جمال جرامئ امللكية  .15 ولتحقيق نتاجئ اإ
لفكرية، ومساعدهتم يف صياغة لواحئ الهتام وتقدمي الأدةل. ونظرا لدلور الرئييس اذلي يؤديه هؤلء املدعني يف املطالبة بنأوامر ا
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نفاذ، وأأ  جناهحم أأمر  لإتالف السلع اخملالفة، وأأ  ضباط الرشطة امللكفني ابلتحقيق يف هذه اجلرامئ مه القوة الرئيس ية لالإ
نفاذ حقوق املل   كية الفكرية، فاإ  الرتكزي عىل العالقة بني حمققي الرشطة واملدعني العامني أأمر من الأمهية مباك . رضوري لإ

ىل الضغط  .16 ملام املدعني العامني ابلتنأثري املدمر للتقليد والقرصنة عىل الاقتصاد، أأ  يدفعهم عىل الأرحج اإ ومن شنأ  اإ
يضا يف القضاء، مبن فهيم قضاة التحقيق وقضاة احملامك، جيعلهم لإصدار عقوابت رادعة عقب الإداانت. وانتشار هذا التوجه أأ 

منا أأيضا مع السلع اخملالفة والأدوات  عىل دراية خبطورة جرامئ امللكية الفكرية، وكيفية التعامل ليس فقط مع اجملرمني، واإ
تالف ال  سلع اخملالفة للحيلوةل دو  أأ  املس تخدمة يف صنعها. وينةغي أأيضا أأ  يكو  للحمك تنأثري رادع، وأأ  يتضمن أأوامر ابإ

ىل القنوات التاارية.  جتد طريقها مرة أأخرى اإ

ورمغ أأ  ارتفاع معدل ادلورا ، والنقص الشديد يف املوظفني املهرة اك  أأحد أأس باب دحديد أأولوايت التدريب يف  .17
ية الفكرية بنااح يُعد السبب الرئييس هذا اجملال، فاإ  تعزيز املهارات املطلوبة لمتكني املدعني العامني من مالحقة جرامئ امللك 

جيابية وأأ  تنفذ حقوق امللكية الفكرية بنااح. وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية  ذلكل. ومن املهم جلنوب أأفريقيا أأ  دحقق نتاجئ اإ
 للتدريب:

 ظهور وعي جديد بني املدعني العامني وكبار احملققني ابلأثر الاجامتعي والاقتصادي للتقليد والقرصنة. –
 دليل الويبو التدرييب ششنأ  التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية؛تقدمي  –
صدار الأحاكم –  ؛الفهم الشامل لأسس س ياس يات فرض العقوابت اجلنائية والتناسب يف اإ
 الإقرار مبدى أأمهية التخلص من السلع اخملالفة بطريقة تراعي البيئة. –

 جرامئ امللكية الفكريةدليل جنوب أأفريقيا التدرييب ششنأ  التحقيق يف  .سادسا

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو فعال العامل الأسايس لنااح الأهداف  .18 آنفا، تُعد مسؤولية الإسهام يف اإ كام ذكر أ
ىل أأ  العالقة بني احملققني واملدعني للجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية الاسرتاتيجية . وتُشري الأسس املعيارية ادلولية اإ

ني عنرص حامس يف جناح التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية. وعىل املنوال نفسه، حددت الويبو رضورة أأ  تليب أأنشطة العام
ل يت يس هارمس،  االتدريب هذه احلاجة، ولكفت خةري  مشهود هل بكفاءته دوليا يف جمال امللكية الفكرية، خفامة القايض اإ

ىل متطلبات اتفاق تريبس.انئب رئيس حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب   أأفريقيا السابق، بكتابة دليل يستند اإ

ويف الوقت الراهن، تس تخدم الويبو دليل التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية كأداة تدريبية. وتبني أأهنا أأداة مفيدة لبناء  .19
نفاذ امللكية الفكرية كذكل. كام منا مجليع مس ئويل اإ أأ  القمية املس متدة من تعزيز  القدرات ليس للمدعني العامني حفسب، واإ

العالقة بني احملققني واملدعني العامني يف جرامئ امللكية الفكرية كبرية. ومن مثَّ، فاإ  مواءمة ادلليل مبا يتناسب مع البيئة 
نفاذ. وقد حصلت جنوب أأفريقيا ع نفاذ وتعزيز سلسةل قمية الإ ىل الترشيعية جلنوب أأفريقيا س يكو  مفيدا يف دحسني جود الإ
موافقة الويبو لتخصيص ادلليل احلايل مبا يناسب احتياجاهتا. ومن املُتوىخ، عندما يكو  ادلليل املنقح جاهزا للنرش، أأ  

يُدشن خالل حلقة معل "تدريب املدرب"، اليت س ُتدعى الويبو للمشاركة فهيا. كام س ُيجرى تقيمي لقياس نتاجئ حلقة العمل، 
ملموسة يف القدرات يف هذا اجملال. ودلى جنوب أأفريقيا جتربة مةارشة عن التنأثري الإجيايب اليت من املتوقع أأ  تشهد زايدة 
 لهذه احللقات يف هذا الصدد.

 اخلامتة .سابعا

ذ ميكنه أأ  حُيّد كثريا من املشالكت  .20 ويكتيس التعاو  ششنأ  قضااي، مثل تقامس املعلومات والتدريب أأمهية ابلغة، اإ
العالمة التاارية وقرصنة حق املؤلف. كام أأ  التعاو  الوثيق وتبادل املعلومات وقصص النااح واخملاطر املرتبطة بتقليد 

 ابنتظام بني مجيع املشاركني يف بناء القدرات يُعد وس يةل انجعة. وتضطلع الويبو بدور أأسايس يف دحقيق هذه الأهداف.
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م من الويبو لأغراض الأنشطة التدر  يبية: جتارب املنظمة الإقلميية الأفريقية بناء القدرات وادلمع املقدَّ
 الفكرية للملكية

عداد  مسامهة فريقية للملكية الفكريةمن اإ  *الس يد فرانندو دوس سانتوس، املدير العام للمنظمة الإقلميية الأ

 ملخص

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( نما ييل: وضع  دارة تتنألف الولية املنوطة ابملنظمة الإ خمططات لتدريب املوظفني عىل اإ
جراء  قوانني امللكية الفكرية؛ وتنظمي احللقات ادلراس ية التدريبية والاجامتعات الأخرى؛ وتعزيز تبادل الأفاكر واخلربات؛ واإ

ريبو عىل ادلراسات البحثية يف جمال امللكية الفكرية. وقد معلت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يداً بيد مع الأ 
آخر  مساعدة ادلول الأعضاء يف بناء املهارات يف جمال امللكية الفكرية عن طريق املشاركة يف أأنشطة بناء القدرات. واك  أ

جياد بيئة دامئة لتدريس املسائل املتعلِّقة ابمللكية الفكرية يف  مثال عىل هذا التعاو  تنظمي حلقة معل لتدريب املدّرِبني هبدف اإ
نفاذها من جانب ضبَّاط اإ طة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو. وتُسهم هذه املبادرة يف دحسني فهم امللكية الفكرية و أأاكدمييات الرش 

 الرشطة يف ادلول الأعضاء.

 أأساس ية معلومات أأول.

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( مبوجب اتفاق لوسااك .1 بلومايس اذلي اعُتمد يف مؤمتر دي  1أ نشئت املنظمة الإ
، ابمس "املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الصناعية لدلول الناطقة ابلإنلكزيية" 1976ديسمرب  9ُعقد يف لوسااك، زامةيا، يف 

قلميية الأفريقية للملكية الصناعية" )الأريبو(، حبيث  1985وتغريَّ امس املنظمة يف ديسمرب  )الإساريبو(. ليصبح "املنظمة الإ
د منظو  واحلقوق  ثر تلكيف املنظمة ابلولية املتعلقة حبق املؤلفاإ و  معوم القارة الأفريقية. اذلي يشملر املنظمة اجلديد جيّسِ

ىل امسها احلايل "املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية  اجملاورة واملعارف التقليدية والفوللكور، تغريَّ امس املنظمة مرة أأخرى اإ
 أأطياف امللكية الفكرية.  لالفكرية"، ليشمل نطاق معلها 

وقد أ نشئت الأريبو هبدف حشد موارد ادلول الأعضاء لأغراض تعزيز الس ياسات والقوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية  .2
وتطويرها ومواءمهتا. ومن املهام الأخرى املنصوص علهيا يف املادة الثالثة من اتفاق لوسااك أأ  تتوىل الأريبو وضع خمططات 

دارة قوانني امللكية الفكرية؛ وتنظمي املؤمترات واحللقات ادلراس ية والاجامتعات الأخرى؛ وتعزيز تبادل لتدريب املو  ظفني عىل اإ
رساء وتطوير وجة نظر وهنج مشرَتكني بني ادلول  ىل اإ جراء البحوث وادلراسات؛ والسعي اإ الأفاكر واخلربات؛ وتشجيع اإ

ومساعدة ادلول الأعضاء، حسب الاقتضاء، عىل احلصول عىل الأعضاء فامي يتعلق مبسائل امللكية الفكرية؛ 
 وتطويرها. التكنولوجيا

دوةل أأفريقية، أأل ويه أأوغندا وبوتسواان ومجهورية تزنانيا املتحدة ورواندا  19وتضم عضوية الأريبو يف الوقت الراهن  .3
ال وغامةيا وغاان وكينيا وليرباي وليسوتو وزامةيا وزمةابوي وسا  تويم وبرينسييب وسوازيلند والسودا  وسرياليو  والصوم

 ومالوي وموزامةيق وانميبيا.

لهيا ادلمع سواًء يف  .4 م اإ نشاء الأريبو، ول تزال تقّدِ وقد لعبت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( دورًا رئيس يًا يف اإ
ملنوطة هبا. وقد معلت الويبو والأريبو يدًا بيد عىل أأعامل الإدارة أأو يف صورة مساعدة تقنية لمتكني الأريبو من أأداء املهام ا

                                                
*

آر  املعربالآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.عهنا يف هذه الوثيقة يه أ ِّف، ول تعرّبِ ابلرضورة عن أ  اء املؤل
1
نشاء املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأ    الع عىل اتفاق لوسااك ششنأ  اإ ةل يف ميكن الاّطِ  2004أأغسطس  13ريبو(، بصيغته املعدَّ

  202http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id= )ابلإنلكزيية(، عىل الرابط:

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=202
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مساعدة أأعضااهام املشرتكني يف وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات والترشيعات يف جمال امللكية الفكرية، عالوة عىل تقدمي 
 أأنشطة بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية.

 دف اإذاكء احرتام امللكية الفكريةمةادرات بناء القدرات اليت تضطلع هبا الأريبو هب اثنيا.

ىل أأاكدميية الأريبو(. 2006فرباير  15يف  .5 ، أأنشنأت الأريبو مركز الأريبو الإقلميي للتدريب )اذلي تغريَّ امسه لحقًا اإ
أ نشئت الأاكدميية هبدف تعزيز أأنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا الأريبو لصاحل ادلول الأعضاء. وقد ُوضعت همام و 

ىل الأاك لفية، والكهام يسعى اإ دميية وأأهدافها استنادًا اإىل جدول أأعامل الويبو ششنأ  التمنية وأأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ
عادة موازنة نظام امللكية الفكرية، وتناوُ  دماج س ياسات التمنية. ويف هذا اإ ل حقوق امللكية الفكرية عىل حنو شامل من خالل اإ

مة تليّبِ الإطار، فاإ َّ املبادرات ا م دومًا حبيث تضمن أأ َّ ادلورات التدريبية املقدَّ احتياجات ليت تضطلع هبا الأاكدميية تُصمَّ
 .اادلول الأعضاء وتوقعاهت

وهبدف ضام  أأ  تليّبِ الأنشطة التدريبية توقعات ادلول الأعضاء، اس تحدثت الأاكدميية أأداة تتيح لدلول الأعضاء  .6
أ دجمت الاقرتاحات الواردة يف برامج تدريبية و الإفادة ابحتياجاهتا القطرية اخلاصة من التدريب يف جمال امللكية الفكرية. 

 لوطين والإقلميي.اضُطلع هبا يف وقت لحق عىل الصعيدين ا

بوجه خاص: التوعية احتياجني ومن بني الاحتياجات اليت أأفادت هبا ادلول الأعضاء، جيدر تسليط الضوء عىل  .7
مهتا أأاكدميية ا نفاذ. وتصف الفقرات التالية بعض الربامج اليت نظَّ رشاكء لأريبو ابلتعاو  مع الويبو ووتدريب الواكلت املعنية ابلإ

آخرين  ذاكء اأ  حرتام امللكية الفكرية.هبدف اإ

قلميية لرؤساء ماكتب حق املؤلف، لوسااك، زامةيا، من  ندوة .أألف  2011مايو  12اإىل  9دو  اإ

مت الأريبو ابلتعاو  مع الويبو، .8 قلميية ششنأ  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  ندوة نظَّ يف لوسااك،  وأأقميت الندوةدو  اإ
ىل  9زامةيا، يف الفرتة من   .2011مايو  12اإ

نشاء مجعيات اإ هو وضع اسرتاتيجيات من أأجل تنفيذ ولية الأريبو ششنأ  حق املؤلف، و  الندوةواك  الهدف من  .9
دارة امجلاعية يف ادلول الأعضاء.  لالإ

رؤساء ماكتب حق املؤلف يف ادلول التالية الأعضاء يف الأريبو: أأوغندا وبوتسواان ومجهورية تزنانيا  الندوةوقد حرض  .10
ا وزامةيا وزميبابوي وسوازيالند والسودا  وغامةيا وغاان وكينيا وليرباي وليسوتو ومالوي وانميبيا. ومشلت املتحدة ورواند
ثةل يف   بصفة مراقب سيش يل وموريش يوس ونيارياي. الندوةادلول املمَّ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية للمسؤولني يف اجلهاز القضايئ والهيئا .ابء ت املعنية حلقة العمل الإقلميية ششنأ  اإ
نفاذ القانو ، لوسااك، زامةيا،   2012يوليو  27و 26ابإ

ابلتعاو  مع الأريبو وواكةل تسجيل براءات الاخرتاع والرشاكت يف زامةيا، وبدمع مايل من مكتب الولايت املتحدة  .11
قلميية يف لوسااك، زامةيا، يف يويم  مت الويبو حلقة معل اإ  .2012يوليو  27و 26للرباءات والعالمات التاارية، نظَّ

نفاذها يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية  .12 ومتثَّلت أأهداف حلقة العمل فامي ييل: النظر يف أأمهية حامية امللكية الفكرية واإ
يف البدلا  املشاركة؛ ودراسة املعايري ادلنيا وأأوجه املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية 

ذاكء وعي املس هتلكني كتدبري وقايئ والتخلُّص  املتصةل ابلتاارة )اتفاق تريبس(؛ واس تعراض املسائل املوضوعية، مبا يف ذكل اإ
قلميية من أأجل التعاو  الفعَّال وتلبية احتياجات  من البضائع اخملالفة بطريقة منصفة؛ ووضع تصورات لسرتاتيجيات وطنية واإ

 بناء القدرات.
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نفاذ القانو  يف أأجزة الرشطة وامجلارك، وحرضها واس هتدفت حلقة العمل  .13  43قضاة احملامك العليا وكبار مسؤويل اإ
بدلًا، أأل ويه أأوغندا وبوتسواان ومجهورية تزنانيا املتحدة وجنوب أأفريقيا وزامةيا وزمةابوي وسوازيلند  19مشاراكً ميثِّلو  

 مدغشقر ومالوي وموريش يوس وموزامةيق وانميبيا.والسودا  وسرياليو  وسيشل وغامةيا وغاان وكينيا وليسوتو و 

حلقة العمل التدريبية لرؤساء أأاكدمييات الرشطة يف ادلول الأعضاء، هراري،  .جمي
 2014يوليو  11اإىل  9زمةابوي، من 

ابلتعاو  مع الويبو واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية )الإنرتبول(، اس تضافت الأريبو حلقة معل تدريبية لرؤساء  .14
ىل  9أأاكدمييات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو، يف الفرتة من  وُعقدت حلقة العمل يف هراري،  .2014يوليو  11اإ

 زمةابوي. 

دوةل من ادلول الأعضاء، أأل ويه أأوغندا وبوتسواان ومجهورية تزنانيا املتحدة  12 حلقة العمل التدريبية وحرضت .15
 والسودا  وغامةيا وغاان وكينيا وليرباي وليسوتو ومالوي وانميبيا.  ورواندا وزامةيا وزمةابوي وسوازيالند

صدار توصية بتنظمي حلقة معل لتدريب املدّرِبني لصاحل ادلول الأعضاء يف  .16 ومتثَّلت احلصيةل الرئيس ية حللقة العمل يف اإ
نفا ي لإ  ذ حقوق امللكية الفكرية.الأريبو، هبدف مساعدة قوات الرشطة الوطنية عىل بناء املهارات الالزمة للتصّدِ

حلقة العمل لتدريب املدّرِبني عىل تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف  .دال
 2015يونيو  12اإىل  8، من الأريبو، هراري، زمةابوي

ادلاخلية )اذلي صار امسه اشرتك يف تنظمي حلقة العمل لتدريب املدّرِبني  ٌل من الأريبو ومكتب التنس يق يف السوق  .17
 8وقد ُعقدت حلقة العمل يف هراري، زمةابوي، يف الفرتة من  الآ  مكتب الادحاد الأورويب للملكية الفكرية( والويبو.

 ، وشارك فهيا معلِّمو  من أأاكدمييات أأو لكيَّات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو.2015يونيو  12 اإىل

تزويد املعلِّمني يف أأاكدمييات تدريب الرشطة ابملعارف واملهارات الالزمة لتدريس امللكية واك  الهدف من حلقة العمل  .18
جياد مورد تس تفيد منه أأجزة الرشطة اليت تتعامل مع مسائل متعلقة جبرامئ  الفكرية يف أأاكدمييات ولكيَّات الرشطة، بُغية اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  امللكية الفكرية وتتوىل اإ

بدلًا، أأل ويه بوتسواان ومجهورية تزنانيا املتحدة  17من معلِّمي الرشطة )املدّرِبني( ميثِّلو   34لقة العمل وحرض ح .19
ورواندا وزامةيا وزمةابوي وسا  تويم وبرينسييب وسوازيالند والسودا  وسرياليو  وغامةيا وغاان وكينيا وليبرياي وليسوتو 

 ومالوي وموزامةيق وانميبيا.

املبادرة، الزتم املشاركو  ابلبدء يف تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف بدلاهنم يف أأقرب وقت  ونتياة لهذه .20
م من الأريبو والويبو من أأجل العمل عىل وضع دليل و نمكن.  ىل اس مترار ادلمع املقدَّ ىل أأ َّ هناك حاجة اإ أأشار املشاركو  اإ

 مبَّسط لتعلمي الطالب يف أأاكدمييات الرشطة.

نفاذ  .هاء حلقة العمل املشرتكة بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التاارية والأريبو ششنأ  اإ
 2015سبمترب  18اإىل  16من امللكية الفكرية، أأكرا، غاان، 

نفاذ امللكية الفكرية  ٌل من الأريبو ومكتب الولايت املتحدة للرباءات وا .21 لعالمات اشرتك يف تنظمي حلقة العمل ششنأ  اإ
ىل  16وُعقدت حلقة العمل يف أأكرا، غاان، يف الفرتة من  التاارية.  . 2015سبمترب  18اإ



WIPO/ACE/11/9 
9 

مشاراكً ميثِّلو  مثانية بدلا ، أأل ويه أأوغندا وبوتسواان وسوازيالند وغاان وليرباي وليسوتو  21وحرض حلقة العمل  .22
عو  عامُّو  ومسؤولو  من قطاعي واك  من بني املشاركني مفتشو  معنيو  حبّقِ  ومالوي وموزامةيق. املؤلف ومدَّ

ل العام، وماكتب حق املؤلف، ومركز  الرضائب وامجلارك من وزارات العدل والشؤو  ادلس تورية، وماكتب املسّاِ
  والاعرتاف. السالم

 والِعرب املالحظات اثلثا.

ذاكء احرتام امللكية تُبدي الأريبو وادلول الأعضاء فهيا اهامتمًا كبرياً  .23 املبادرات اليت اضُطلع هبا يف هذا  ، عىل أأ الفكرية ابإ
ل بدمع من املنظامت الرشيكة، مبا  اجملال اكنت حمدودة للغاية شسبب ندرة املوارد. ومل تمتكن الأريبو من الاضطالع مببادرات اإ

ية )اذلي صار امسه الآ  يف ذكل الويبو، والإنرتبول، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخل 
 مكتب الادحاد الأورويب للملكية الفكرية(.

م للأريبو لتنفيذ املبادرات املضطلع هبا يف الفرتة من  .24 ىل  2012وقد أأسفر ادلمع املقدَّ عن نتاجئ جديرة ابلثناء.  2015اإ
منا أأيضًا نطاق ا  لواكلت والبدلا  املمثَّةل.وليس عدد املشاركني يف املبادرات ادلليل الوحيد عىل تكل النتاجئ، واإ

مشاراكً من مجيع ادلول الأعضاء يف الأريبو )ابس تثناء الصومال، نظراً للأوضاع السائدة  112ففي اجململ، اس تفاد  .25
نفاذ امللكية الفكرية يف ادلول  يف البالد( من املبادرات. واك  املشاركو  من العاملني يف اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف جمال اإ

عو  العامو (، والرشطة )مبا يف ذكل لكيات وأأاكدمييات تدريب الرشطة( الأعض اء، ودحديدًا يف اجلهاز القضايئ )القضاة واملدَّ
 وامجلارك وماكتب امللكية الفكرية.

ويف هذا الصدد، اضطلعت الويبو بدور قيادي يف تنظمي الأنشطة من خالل توفري المتويل واخلرباء، أأو عن طريق  .26
ت الرشيكة اليت ميكن أأ  تدمع املبادرات. وقد ثبت أأ َّ التعاو  بني الأريبو والويبو وسائر الرشاكء مرمٌر للغاية، تسمية املنظام

 وينةغي تشجيع اس مترار هذا التعاو .

مت عىل الصعيد الإقلميي للمشاركني فرصة فريدة لتبادل الأفاكر واخلربات ششنأ   .27 ووفَّرت أأنشطة بناء القدرات اليت نُّظِ
لع هبا يف الت نفاذ امللكية الفكرية. وتوفرت للمشاركني فرصة الاطالع املتبادل عىل املبادرات املضطَّ ي للمسائل املتعلقة ابإ صّدِ

ثراء خرباهتم ودحسني الأنظمة الوطنية يف بدلاهنم.   خمتلف البدلا ، وهو ما أأاتح مهم اإ

نفاذ من تقدمي حمتوايت ادلورات التد .28 ريبية بكفاءة، اك  هناك شعور بنأ َّ مشاركة القطاع ويف حني متكَّن خرباء الإ
ضافية ونصاحئ  ر رؤية تقنية اإ ن من جودة ادلورات التدريبية بوجه عام، ومن شنأهنا أأ  توفِّ كيفية  ششنأ اخلاص ميكن أأ  دحّسِ

َّفة. ومن هذا املنطلق، أ ويص بتشجيع مشاركة القطاع اخلاص بنشاط يف امل  ف عىل املنتاات املزي بادرات اليت س ُيضطلع التعرُّ
 هبا يف املس تقةل.

وجيدر تسليط الضوء عىل املبادرة اليت مجعت بني رؤساء لكيات وأأاكدمييات الرشطة، واليت أأسفرت عن تنظمي حلقة  .29
ذا العمل لتدريب املدّرِبني والالزتام ابلبدء يف تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو. واإ 

ذاكء احرتاهما. وتنطوي  َّه أأسلوب فعَّال لنرش املعارف ششنأ  امللكية الفكرية واإ أأوفت ادلول الأعضاء هبذا الالزتام، فقد يتبنيَّ أأن
ذا ثبتت فائدهتا للبدلا  املس هتدفة. ماكنية اجتذاب ادلمع النشط اإ  هذه املبادرة عىل اإ

َّه ينةغي الاضطالع  .30 ىل أأن ابملزيد من الأنشطة التدريبية، وينةغي دعوة عدد أأكرب من ويشري جناح هذه املبادرات اإ
َّه ينةغي ملبادرات بناء القدرات أأ  تش   طرائق  عىل لمتاملشاركني حلضور تكل الأنشطة. وسلَّط احلارضو  الضوء عىل أأن
قامة الش باكت وبناء عالقات اثبتة ودامئة بني املشاركني  ىل أأخرى، مثل املدارس الصيفية، من أأجل تيسري اإ اذلين ينمتو  اإ

 بدلا  خمتلفة.
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مة خصيصًا تس هتدف فئوأ ويص بتنفيذ برامج  .31 ني أأو القضاة ات معيَّنة الًك عىل حدةمصمَّ عني العاّمِ ، كأ  تس هتدف املدَّ
أأو مسؤويل امجلارك أأو الرشطة، وذكل هبدف اس تكشاف املسائل اليت لها أأمهية خاصة للك فئة مبزيد من التفصيل والرتكزي 

 علهيا.

َّه ينةغي وضع دليل خاص ابمللكية الفكرية  .32 وُسلِّط الضوء أأيضًا عىل مسنأةل املواد التدريبية. فادلول الأعضاء تشعر أأن
، أ وىص بتقدمي ودحقيقًا لهذه الغايةليُس تخدم يف أأاكدمييات الرشطة، مع مراعاة الظروف اخلاصة يف  ٍل من ادلول الأعضاء. 

احتياجات  ل دوةل من ادلول الأعضاء. ومعاًل هبذه التوصية،  يواءمف ادلليل املذكور يك ادلمع املناسب من أأجل تيسري تكيي
عني العامني عىل التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيًا  وضعت الويبو دلياًل لتدريب ضباط الرشطة واملدَّ

عني العامني"،  -)بعنوا  "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيًا  نفاذ القانو  واملدَّ مواد تدريبية لفائدة سلطات اإ
(. ويتكوَّ  ادلليل من منوذج ميكن تكييفه أأو تعديهل يك يتالءم مع الإطار القانوين يف ادلول سمن تنأليف القايض لويس هارم

اتح ة مواد تدريبية أأخرى عىل ش بكة الأعضاء اليت ستس تفيد من اس تخدام تكل الأداة التدريبية. وجشَّع املشاركو  أأيضًا اإ
 الإنرتنت. 

وأأخريًا، سَّلَّ املشاركو  بدور الأريبو يف تقدمي الأنشطة التدريبية يف جمال امللكية الفكرية، ول س يَّام عن طريق برانمج  .33
ابوي. ومنذ اإطالق املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية اذلي تشرتك يف تنظميه الأريبو والويبو وجامعة أأفريقيا يف مواتري، زمة

ج منه أأكرث من 2008برانمج املاجس تري يف عام  طالب من مجيع ادلول الأعضاء يف الأريبو ومن بدلا  أأفريقية  200، خترَّ
خرجيي برانمج املاجس تري وتشجيعهم عىل املشاركة يف تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات تدريب رص وأ وىص حبأأخرى. 

 الرشطة يف بدلاهنم.
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نفاذخاصة احرتام امللكية الفكرية و  موّجه لإذاكءهنج متواز    امللكية الفكرية اإ

عداد الس يد  أأس تاذ فوق ، و ، النائب السابق لرئيس حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقياسلويس هارممسامهة من اإ
(، Honorary Master of the Bench of the Middle Templeوحائز عىل درجة )العادة يف جامعة بريتوراي، 

 *لند 

 ملخص

نفاذها.  اهماحرت اف هبا و اعرت عىل مسوّغ يربر الاحقوق امللكية الفكرية ينةغي أأ  تنطوي  نفاذ و واإ من الرضوري النظر يف اإ
نفاذ الااملرشوعة، و احلقوق واملصاحل والاهامتمات العامةيراعي  س ياق اجامتعي مضنحقوق امللكية الفكرية  يؤدي بتعاد عن اإ

ىل  يف البدلا   أأمانة الويبواليت جترهيا الورقة الهنج املعمتد يف تكوين الكفاءات والأنشطة التدريبية هذه . وتناقش سلبيةنتاجئ اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةعن طريق النامية ،  ء احرتام امللكية الفكرية ذاكعامتد هنج متواز  لإ ابفامي يتعلق  ،شعبة اإ
نفاذ نفاذ القوانني. و موظفي  ة من قةلخاصو  ها،واإ التعامل بني مسنأليت وازنة الورقة املناقش ت القضاء واملوظفني امللكفني ابإ
نفاذ القانو ؛ ؛ و جرامئ امللكية الفكرية اتربر؛ وميف قانو  حق املؤلفالعادل س تخدام الاالعادل/ والسلطة أأولوايت اإ

صدار الأحاكمسلطة و  يةتقدير ال   لنيابة العامة.ل  اإ

 الإطار .أأول

شعبة  اليت تنظمها واجللسات الإعالميةادلورات التدريبية  يفهذه الورقة بعض املعلومات عن الهنج املعمتد  تقّدم .1
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية نفاذ القان ءالقضاملوظفي  اإ  .  الأخرىووواكلت اإ

لهيا  اعتبار، ل حقوقا تعلو عىل  ليست حقوق امللكية الفكرية من حيث املبدأأ،و  .2 حقوق عىل أأهنا بل ينةغي النظر اإ
بني احلقوق واملصاحل العامة  المئتواز  موضع أأحصاب احلقوق فقط. وبعبارة أأخرى، جيب ل مصاحل  املصلحة العامةدم خت

 ومصاحل أأحصاب احلقوق.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةشعبة تنظم و  .3 طلب ادلول الأعضاء يف ت وتنفذها، فقط، عندما تكوين الكفاءاتأأنشطة  اإ
نفاذ القواننيقضاء ملوظفي ال نفاذ اجلنايئوتوجه الأنشطة املتعلقة ابلإ . ذكل الويبو أأما وموظفي امجلارك.  واملوظفني امللكفني ابإ

نفاذ املدين ىل موظفيقضااي الإ ذ ل يمتتع  ل ا) تخصصنيالقضاء امل  ، فتوجه اإ امللكية قضااي لقضاة شسلطة قضائية مدنية يف اإ
 .(الفكرية

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةو  .4  من( أأيضا الأقل منواو )يه البدلا  النامية  البدلا  اليت تطلب املساعدة من شعبة اإ
آس يا والرشق الأقىص  .1أأفريقيا والاكرييب والرشق الأوسط وجنوب رشق أ

لفرتاض أأ  قوانني حامية حقوق امللكية الفكرية  يدفع نماأأبعاد وطنية ودولية. عىل قانو  امللكية الفكرية وينطوي  .5
 .غري أأهنا ليست كذكليه حقوق عاملية. املرتبطة هبا واعتبارات "الس ياسة العامة" 

                                                
*

ِّف، ول تعرّبِ ابلرضورة  املعربالآراء   آراء املؤل آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.عهنا يف هذه الوثيقة يه أ  عن أ
1

آس يا الوسطى، رمغ أأنمبرحةل انتقالياقتصاداهتا أأمرياك الالتينية، وكذكل البدلا  اليت متر بدلا  و   يف تكوين الكفاءات  أأنشطة يف شاركأأ مل ين ة يف أأورواب وأ
القانو  نظام بصفة أأساس ية عىل  ،واليت دعيت للمشاركة تكوين الكفاءاتت فهيا أأنشطة التحدث عهنا. وتستند قوانني ادلول اليت أأجري ينهذه البدلا ، ول ميكن

 .املزجيالقانو  املدين أأو القانو  يطبق نظام عىل الرمغ من أأ  بعضها  ،نلكزييالعام الإ 
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 ذات توجات ىاقتصاد السوق احلر وقو  ىخالفات بني ما يسمى بقو أأي  اختالفات قانونية وثقافية؛ فهناكل .6
 واملمتلاكت. ا شعبيا ابلنس بة للأرواحهناتتةع س يادة الفرد وتكل اليت ش اليت تؤمن اختالفات بني اجملمتعات وهناكل . ةاجامتعي

يه بني الأغنياء والفقراء؛ بني البدلا  املتقدمة والبدلا  النامية. و بني الشامل واجلنوب؛وهناكل فروقات تفصل  .7
 يف كثري من الأحيا . تسميات مضلةل

اية امحلفر  أأو هاتف أأو مبوجب براءة لاية امحل أأ  اش تىك أأحد ششنأ  يس بق َّلفمصاحل خمتلفة. وتنطوي املسنأةل عىل  .8
يف جمال املس تحرضات ششلك رئييس  حقوق امللكية الفكريةالادعاءات ششنأ  كز وترت . فنية لوحةلحق املؤلف مبوجب 

عتقاد العام بنأ  حامية   املشلكة اليت تواجه امللكية الفكرية يه الاوبعبارة أأخرى، فاإ  الصيدلنية وتكنولوجيا املعلومات.
 دم املصلحة العامة.ختواسعة جدا، ول لتكل اجملالت يه حامية لملكية الفكرية ل  )اكمةل(

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتركز شعبة .9 القضاء  وظفيعىل مدى يومني ملالعادية، اليت تعقد العمل حلقات  يف اإ
نفاذ عىل متطلبات  ،نفاذ القانو الواكلت امللكفة ابإ و  )تريبس(؛  اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتاارة من حقوق امللكية الفكريةاإ
نفاذ الأساس ية؛ و و مةادئ امللكية الفكرية الأساس ية؛ و   والقرصنة(. تقليدنفاذ اجلنايئ )ال الإ أأحاكم الإ

نفالقانو  احمليل. هو مسنأةل من اختصاص اتريبس مروانت اعامتد و  .10 شسلطة يف القانو  ذ ول يمتتع املوظفو  امللكفو  ابإ
 نوعا  كلهناو لسلطة القضائية. ا للسلطة الترشيعية ا مضن اختصاص امعظمهتقع يف  تاملروانقضية  نظرا لأ املسنأةل،  هذه
نفاذ.مروانت موضوعية و مروانت : تروانمن امل  اإ

 امللكية الفكرية واننيقخمتلفة لمس توايت تنهتج ( ذاهتا املنطقةوحىّت من بدلا  النامية )هو أأ  ال  التحدايتوأأحد  .11
نفاذها:  ششلك غري و أأحياان وبعضها،  ؛تريبسميتثل لأدىن من أأحاكم اتفاق بعضها ؛ و تريبسميتثل لأحاكم اتفاق ةعضها ف واإ
 .تريبسميتثل لأكرث من أأحاكم اتفاق  متوقع،

، وبني ادلوةل املواطننيقق التواز  يف العالقة بني والقانو  هو من حيالعينني.  ةمعصوبوالعداةل التواز  عامده  القانو ف .12
؛ اقتصادية مؤقتة أأو ش به دامئةو قضااي س ياس ية شسبب . لكن القوانني غالبا ما تفشل يف توفري التواز  السلمي واطننيوامل

 .الفكرية اكمللكيةل س امي يف حقل مقصور عىل فئة معينة  ،جمود الترشيعيللنتياة  أأو؛ عواقب غري مقصودةونتياة ل

نفاذها؟ و .13 ذ ملعايري والقواعد ادلولية. ابمن انحية، تلزتم البدلا ، مل القلق ششنأ  التواز  يف قانو  امللكية الفكرية واإ اإ
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ينةغي أأ  تسهم  عىل أأنهتريبس من اتفاق  7تنص املادة  حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

ىل الرفاهية ونقل التكنولوجيا و  نرشها دحقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ
ىل دحقيق التواز  بني احلقوق والالزتامات.االاجامتعية والاقتص  دية واإ

قد يكو  يني؛ و ل احمل والعرف تطبيق ختضع للقانو  ال تفسري و ال عامتد و فعملية الا قضااي حملية عىل التواز : تؤثرقد و  .14
التعلمي القانوين نقص و هل عدم التعرض نتياة كثري من اجملمتعات ابلنس بة ل  اأأو جديدغريبا الواسع  اهقانو  امللكية الفكرية مبعن

 .يف هذا احلقل واخلربة

ىل نتاجئ  تريبس من اتفاق 7وعود املادة  )دامئا(ل ترتمج  .15 وقد ، املتقدمة()وحىت البدلا  النامية مرئية أأو حقيقية يف اإ
آمال  من رهاابتودل عواقب وخمية وينجم عن ذكل  .اليت دحققها اديةاملنفعة امل  خائبة أأكرب مناكذبة وتوقعات  تبث هذه املادة أ
نفاذ امللكية احملامك لأ  "خاصة" و"صعبة"، وتصّور كحقوق  خاصة لأ  امللكية الفكريةامللكية الفكرية، و  واملوّظفني امللكفني ابإ

قوق غري حبعرتف وقد يتواز . غري م نفاذ وميكن، نتياة ذلكل، أأ  يكو  الإ التكنولوجيا. من فرط صابو  هبلع مقد يية الفكر 
ىل السلع املقدلة وسلع الاس ترياد املوازيموجودة  ً السلع اجلنيسةو  )مفثال، غالبا ما ينظر اإ خمالفة(، يف سلع  عىل أأهنا، ، خطنأ
 اعتبارات غري ذات صةل.اإ  روعيت  خصوصاو ، العينية قوقيرفض الاعرتاف ابحلحني 
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ذاكء  اجلوانب سريكز عىل لكن، و قانو  امللكية الفكريةجوانب  احلقوق مجيعموازنة  يغطوت .16 املرتبطة بعمل شعبة اإ
 احرتام امللكية الفكرية.

 موازنة حق املؤلف ابلس تثناءات .اثنيا

تعزيز املصلحة العامة، عرب تشجيع املصنفات الفنية توازان بني ( أأهنا توفر فرتضي)أأو  ؤلفتوفر قوانني حق امل .17
هذا التواز . وتوفر كيفية دحقيق  يف تمكناملشلكة ولكن املصنف بطريقة عادةل.  ؤلفوالفكرية، ونرشها؛ وماكفنأة م

حدى طرق دحقيق التواز  اس تثناءات "الاس تخدام العادل"  .اإ

اتحة اس تثناءات "الاس تخدام العادل" يف املصنفات الأدبية والفنية ( من اتفاقية بر  محلاية 2)9املادة وجتزي  .18 اإ
 ،الاس تغالل العادي للمصنفمع  ذكلشرشط أأل يتعارض )ب( و  ،يف بعض احلالت اخلاصةالترشيعات الوطنية: )أأ( 

، يرى البعض هذه املتطلبات ترامكيةش يوع قةول بنأ  ورمغ  وأأل يسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة للمؤلف. )ج(
ذ يسمح . )عن بعضها بنأهنا منفصةل الهنج أأّما  ة وفقا ملعايري بر (.ل كحاةل حمدد ،لتعامل العادل معوماابهنج الولايت املتحدة اإ
 حقوق املؤلف يه العليا.مقيّدة لأ  أأ  اس تثناءات "الاس تخدام العادل" فريى التقليدي 

س تثناءات" الانظر يف "ي  ول حق املؤلفبينه وبني واز  يهور و عرتف حبق امجل ه ير يتطوّ ري جي جديداً  اً هنا لكنو  .19
عفاء من لأ  لجمهور: متنح ل حقوق كس تثناءات ابملع ى القانوين بل اك هو  بلالقانو ، تطبيق الاس تخدام العادل ليس جمرد اإ

غري خمالف؛ والاس تخدام جائز لأنه هو اس تخدام  ملؤلفحق امحمي مبوجب س تخدام العادل لعمل ؛ والاالقانو  أأمر جيزيه
 ، بل هو حق.يُعذر العادل ليس تعداي

 تربير جرامئ امللكية الفكرية .اثلثا

 ل حيميأأ  القانو  املدين  غرين اختصاص القانو  املدين، مض هاانهتاك يدخل حقوق امللكية الفكرية يه حقوق خاصة  .20
عامة اليت تربر جترمي التعدي عىل امللكية الفكرية: عدد من اعتبارات الس ياسة الويربز . هذه احلقوق ششلك فعال أأحصاب

 حامية رضائب ادلخلو ؛ العامتني تعزيز الصحة والسالمةو  هذه احلقوق؛ حصابلأ حقوق امللكية )غري امللموسة( مثل حامية 
قلميية؛ والرضائب امجلركية والرضائب عىل السلع ومجعها؛ و  لأجنيب وثقة تشجيع الاستامثر او حامية الصناعات احمللية والإ

 والامتثال للمعايري والالزتامات ادلولية.؛ منع الفساد واجلرمية املنظمةو حامية العالقات التاارية ادلولية؛ ؛ و املسترمرين

نفاذ القانو  .رابعا  أأولوايت اإ

نفاذ القانو  .21  العام يف اهومس تو اجلرم عىل طبيعة ا دعامتا نفاذ،الإ نشطة لأ  الأولوية ينةغي أأ  يعطي املوظفو  امللكفو  ابإ
نفاذنمارسة السلطة التقديرية وعند ولية قضائية معينة.  مهية أأ ودحدد . شاهبةامل اجلرامئ الاقتصادية يف  ينظر، جيب أأ  يف الإ

 صحة العامة.هتدد الالأدوية املزيفة فعىل سبيل املثال، . رماجلهذا طبيعة وفقا ل  اجلرم

دانة وتعمتد . ةالأخالقي املسؤوليةدرجات خمتلفة من بص خمتلفني رتكب جرامئ امللكية الفكرية من قةل أأشخاوت .22 اإ
جيب فالهدف من مصدر البضاعة غري املرشوعة. هؤلء عىل قرب  ،من سلسةل التوريداذلين يشلكو  حلقة مرتكيب اجلرامئ 

أأقل  تحملقد ي  أأنّهريد، رمغ احللقة الأخرية يف سلسةل التو وعادة ما يسهل اس هتداف . للسلسةلأأ  يكو  العقل املدبر 
 .ةأأخالقيمسؤولية 
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 السلطة التقديرية للنيابة العامة .خامسا

أأعضاء النيابة العامة أأ  حيدد ن الرضوري وذلكل، مف. ةعوامل خمتلفخبطورة اجلرمية اليت تؤثر فهيا مصاحل خمتلفة تتنأثر  .23
نطاق و  العامة واخلاصةاحلكومية و حل اصاملتقديرية( ال  هتمسلطاضعة ل التقديرية )يف الولايت القضائية اخل ةسلطال  هتمنمارس عند 

 .، ويقدروا جحمها يف  ل حاةلوالأثر عىل الضحااي اخلسائر احلكومية وخسائر أأحصاب احلقوقالتعدي و 

ثباهت، اليت والبديةل تداخةلامل التمكيلية و  تاكليفل تراعى اجيب أأ  و  .24 ومن عقوابت أأشد. ينتج عهنا وقد  اقد يسهل اإ
ىل اذلهن: الغش؛  ينةغي أأ  التاكليف اليت  غذيةترشيعات الأ ؛ و الابزتاز وغس يل الأموالوب؛ ائرض والرك؛ اامجلو تتةادر اإ
 اوةل.احمل؛ واملساعدة والتحريض و ابلعمل صةلتامل  ترشيعات؛ وال البضائع عىل -عالمات اكذبة  واس تعاملاملعايري؛ والأدوية؛ و 

ثبات ال ومبا أأ   ،ةقدلمالسلع املقرصنة عالمات جتارية دحمل  ما ،وعادة .25 ثبات من أأسهل  تقليداإ مفن الأحرى القرصنة، اإ
 القرصنة. عوضا عن التقليدىل اإ الرتكزي يوجه أأ  

 .املزورةالأدوية مثل بيع يف ماكحفة جرامئ  قليدقوانني ماكحفة الت  وس تفيد .26

عطي قانو  امللكية تارسة لغرض قانوين، ويه نمل التاارية خلنق املنافسة  اتالعالمتسجيل س تخدم ي بعض ولكن ال  .27
 الفكرية مسعة سيئة.

يوقفوا تكل ل تسوية مدنية، و يحص ت لإجراءات اجلنائية كوس يةل ضغط ل ابأأحصاب احلقوق الهتديد يس تخدم  وقد .28
جراءات ىل ما اإ  اك  هذا الترصف يبقى التساؤل مفتوحا التوصل اإىل تسوية. و الادعاء بعد  اإ ساءة مس توى يرىق اإ اإ

 قانوين.اس تخدام النظام ال

 اإصدار الأحاكم .سادسا

 جتعل، خرمن جممتع لآخر ومن قاض لآ و ىل سلطة ترشيعية، اإ سلطة ترشيعية طرقها من م و حاكالأ  اإ  اختالف شدة .29
جراء أأي مقارانت منطقية أأو اس تخالص أأي اس تنتاجات ذات مغزى من  هنج أأو الصادرة اخملتلفة الأحاكم من املس تحيل اإ

صدار الأحاكم يف حاةل   تقديرية.ال  الأحاكماإ

شجع ي  ل قدالتعدي عىل حق املؤلف عىل  عقوابت قاس يةفرض مانتا أأ   يريناالربوفيسورة اإ  ة أأعدهتاواقرتحت دراس .30
نفاذ اجل؛ لأ  سلوك قانوينعىل اتباع  ذ اإ حق  شديدا عن انفورتسبب قد  ربيتكتياكت الإ قد   العقوابت املفرطة املؤلف؛ اإ

الأحاكم . وبعبارة أأخرى، تناسب 2شجع الابتاكري العقوابت اجلنائية  تشديددليل عىل أأ   مل يقّدم هأأن؛ كام تثبت نتاجئ عكس ية
صدار الأحاكمهو جوهر مع اجلرم   .اإ

ىل الرضر املتصور للجامهريواإ  .31 غري أأ  الرضر يعمتد عىل طبيعة  .  املسوغات الترشيعية للأحاكم الشديدة تستند اإ
وكذكل يف وينةغي النظر يف أأنواع السلع املعنية، ويف طبيعة الغش املقرتف ودرجته،  .التقليد والتعماميت يف غري حملها

يبيع ساعة "رولكس" خبمسة وعرشين دولرًا يف  خشصفال ينةغي وضع املسؤولية الأخالقية والرضر الاقتصادي. مس توى 
يدز يشرتيه  خشصنفس الفئة مع   .دو  ريبةيبيع قرصًا ومهيًا خبمسة وعرشين دولرًا ملريض اإ

مفا مل تكن الرشطة جمهزة كام ينةغي وقادرة عىل  عىل احامتلت الاكتشاف والإدانة. الأثر الرادع للعقوابتويعمتد  .32
ىل احملمكة، وما مل يكن النظام القضايئ فعاًل فلن يكو  لأي عقوبة  التحقيق يف مجيع اجلرامئ خالل زمن معقول وادلفع ابلقضية اإ

                                                
2

يف جمةل  "The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement"( بعنوا  2011مقال نرشته مانتا عام ) 
"Harvard Journal of Law & Technology 269(، الصفحة 2)24"، العدد. 
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ل وهو يفرتض أأنه لن يُكتشف.ول  قمية رادعة تذكر. زاد الباعث عىل  فرتاضولكام اقرتب دحقق هذا الا يرتكب جمرم جرمية اإ
 .جتاهل القوانني واقرتاف اجلرامئ

 اخلامتة  .سابعا

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف العديد من ادلول.  أأمهية عىلتغيري ملحوظ  لقد طرأأ  .33 ذ اإ هذه احلقوق كو  تجيب أأ  اإ
نفاذلعرتاف والاحرتام ابدحظى  يك ةمربر نفاذ حقوق امللكية الفكرية و . والإ س ياق اجامتعي مضن من الرضوري النظر يف اإ
نفاذ الاوهامتمات العامة املرشوعة، الاصاحل واملاحلقوق و  مراعاةو  ىل بتعاد عن اإ  فولتري:قال كام و . سلبيةنتاجئ يؤدي اإ

بل رمبا  عىل رسقة املزيد. اجلناة س يقدمف ، عىل حد سواء الرسقات الصغرية واملعتربة "لو فرضت عقوبة الإعدام عىل
ىل  بعضهم تحولي س  نأ  بلراخسة و ل ذكل يثبت احلقيقة ا لالإفالت من الاكتشاف.يف ذكل وس يةل  رأأواقتةل اإ  اإ

ىل ارتاكبنو  اقلاتشديد   .3"يف بعض احلالت جرامئ قد يدفع اإ

 ]هناية الوثيقة[
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" يف جمةل Trade Mark Infringement as a Criminal Offence( بعنوا  "2004نرشه عام ) رمحتيا  يف مقالحبسب اقتباس أأورده  
"Modern Law Review 683اإىل  670(، الصفحات من 4)67"، العدد. 


