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WIPO/ACE/13/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  22 التارخي:

 باإلنفاذ المعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الثالثة الدورة

ىل  3جنيف، من   2018سبمترب  5اإ

 واإلقليمي الوطني المستوى على الفكرية الملكيةإنفاذ  تنسيق

عداد بيالروس والصني وفنلندا واملكس يك وبريو ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وأأوغندا مساهامت  من اإ

نفاذ، يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف الفرتة من  .1 ىل  4وافقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ ، عىل 2017سبمترب  6اإ

بادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات ، يف مجةل مواضيع مهنا "ت أأن تنظر، خالل دورهتا الثالثة عرشة

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة  املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

جتارهبا فامي يتعلق بتنس يق خبصوص أأعضاء )(  مساهامت من س بع دول. ويف هذا الإطار، تعرض هذه الوثيقة شامةل وفعاةل"

نفاذ امللكية الفكرية.  اإ

نفاذ امللكية الفكرية وترُبز  وتناقش .2 املساهامت يف هذه الوثيقة مجةل من القضااي املتنوعة واملتعلقة مبوضوع تنس يق اإ

من بيهنا مسائل ختّص توزيع واضيع من املالتدابري اليت تتخذها لك دوةل عضو يف هذا املضامر. وتشمل املساهامت مجةل 

ىل احتياجات قطاعات حمّددة،  نفاذ امللكية الفكرية. وتبحث أأيضا س بل الاس تجابة اإ الكفاءات عىل خمتلف السلطات املعنية ابإ

نفاذها وس بل التعامل مع  مثال من خالل وضع أ ليات لضامن الفعالية والتوقيت املناسب ملنح بعض حقوق امللكية الفكرية واإ

نشاء وحدات متفرغة ومتخصصة يف التحقيق يف  التوهجات التكنولوجية اجلديدة يف جرامئ امللكية الفكرية، مثال من خالل اإ

اجلرامئ الرمقية والإلكرتونية. ومن بني القضااي الأخرى اليت تناقشها هذه املساهامت تعزيز الترشيعات بغية التصدي لأعامل 

الفعال بني أأنشطة أأحصاب احلقوق والسلطات القضائية والوسطاء ولس امي فامي  التعدي عىل امللكية الفكرية وضامن التنس يق

نفاذ املتخصصة. وهناك موضوع أ خر تعاجله مسامهتان من س تخدا  خطاابت التوقيف والامتناع يتعلق اب نشاء وحدات الإ واإ
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ودورها ل يات التنس يق الإداري مجهورية كوراي واملكس يك وهو محالت التوعية والرشاكت بني القطاعني العا  واخلاص وأ ل 

 س امي فامي يتعلق ابلهنوض ابلربجميات املرّخصة.

 ابلرتتيب التايل: توترد املساهام .3

 احلكومية الهيئات تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس:

 3 ................................................................................................................................. املعنية واختصاصاهتا

 حامية حقوق - تعزيز حامية التصاممي الصناعية لتشجيع تطوير صناعة الإضاءة

 7 ................................................................................................. امللكية الفكرية يف غوزن، تشونغشان، الصني

 11 ........................................................................................ جتربة الصني يف تعزيز اس تخدا  الربجميات املرّخصة

ىل الأفراد يف فنلندا  15 ........................................ أأفضل املامرسات عند اس تخدا  خطاابت التوقيف والامتناع املوهجة اإ

 23 ........................................................................................................ ماكحفة قرصنة الربجميات يف املكس يك

 27 ........................................................... والتمنية للملكية الصناعيةالأمرييك  الأيبرييمانم  ربأأنظمة الإنفاذ يف بدلان ال

 التدابري الإدارية اليت يتخذها مكتب امللكية الفكرية الكوري مبوجب قانون حظر

 41 ................................................................................................. املنافسة غري العادةل وحامية الأرسار التجارية

 47 ................................................... التحري اجلنايئ واملالحقة القضائية للتعدي عىل امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي

 51 ...................................................... تطوير أ ليات لضامن الامتثال حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد الرويس

نفاذ امللكية الفكرية يف أأوغندا  55 ........................................................................................................ تنس يق اإ

 

 

 []تيل ذكل املساهامت
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تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية في بيالروس: 

 الهيئات الحكومية المعنية واختصاصاتها

عداد  يلينا خمانكوفا، أأليكساندر زاايتس، مانئب رئيس قسم القانون واملعاهدات ادلولية، الس يد مسامهة من اإ والس يدة اإ

، (، مينسكNCIPاملركز الوطين للملكية الفكرية )الرئيسة السابقة لشعبة مراقبة الامتثال لترشيع امللكية الفكرية، 

 *بيالروس

 ملخص

 ات املتعلقة ابمللكية الفكرية بني خمتلف الهيئات يف بيالروس.توزيع اختصاصات حل املنازع يةكيف البحث هذه تصف ورقة 

دارية وقانونية ملعاجلة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية.فقد وضعت  جراءات اإ تناقش الورقة حتديدًا اختصاصات جملس و  اإ

احملمكة العليا يف ة ( واحملمكة املتخصصة مبسائل امللكية الفكريNCIPالاس تئناف يف املركز الوطين للملكية الفكرية )

 بيالروس.ل 

 مقدمة أأول.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  .1 نشاء أ ليات فعاةل لإ ن اإ رص تشجيع تطوير نظا  محلاية امللكية ابدل هو أأمه عنيف أأي اإ

نفاذ يف تطوير أ ليةالأخرى الفكرية. واعرتافًا بأأمهية امللكية الفكرية، حتاول بيالروس الاس تفادة من جتربة البدلان  احلفاظ  غيةب  اإ

 عىل املصاحل املرشوعة لأحصاب حقوق امللكية الفكرية.

دارية وي .2 جراءات اإ  قضائية. وأأ فصل يف املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس من خالل اإ

 جملس الاس تئناف اثنيا.

النظر يف ملتخصصة يف ا(، هو الهيئة الإدارية NCIPلمركز الوطين للملكية الفكرية )ل تابعجملس الاس تئناف، ال  .3

 كهيئة ش به قضائية. 1995عا   أأنشئ اجمللس وقدمللكية الفكرية. ابزعات املتعلقة انامل 

زعات انيف امل الأعضاء وينظر  ة،فنياملسائل ال قانون أأو يف ال نيتخصصمن امل عضًوا  15جملس الاس تئناف حالًيا  ضمّ يو  .4

متخصصني يف جمال حمدد من  شملت ثالثة أأعضاء عىل الأقل و تضّم  رشط أأن، لجنةتكوين ال الرئيس د دّ وحي. جلان عىل هيئة

 العلو  أأو التكنولوجيا وحمامني.

حتت ذات الأهلية تندرج احلالت و زعات امللكية الصناعية. انم يقترص اختصاص جملس الاس تئناف عىل النظر يف و  .5

 الفئات التالية:

، بعد الفحصالصادرة  ،الوطين للملكية الفكريةملركز ا ي الطلبات ضد قراراتودعالشاكوى املقدمة من م –

الصناعية والاخرتاعات والعالمات التجارية والأصناف تصاممي رفض امحلاية القانونية لامنذج املنفعة وال بشأأن 

 أأو تسميات منشأأ السلع؛والتصماميت التخطيطية لدلارات املتاكمةل النباتية 

                                         
*

 يه أ راء مؤلفها ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. ال راء املعربر عهنا يف هذه الوثيقة  
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الصناعية  تصامميالقانونية لامنذج املنفعة وال نح امحلاية مب  الفكرية ملركز الوطين للملكيةايف قرارات الغري  طعون –

وتسميات والاخرتاعات والعالمات التجارية والأصناف النباتية والتصماميت التخطيطية لدلارات املتاكمةل 

 ؛السلع منشأأ 

 يف بيالروس؛ شائعة الشهرةعالمة جتارية كعالمة جتارية الاعرتاف ببات ل ط  –

 يف بيالروس؛ شائعة الشهرةمحلاية القانونية لعالمة جتارية كعالمة جتارية بات لإهناء ال ط  –

هناء امحلاية القانونية لتسميات منشأأ البضائع أأو حصة شهادات احلق يف اس تخدا  تسمية منشأأ ال  –  ع.سلطلبات اإ

ما  ملركز الوطين للملكية الفكريةا غري الناحجني تقدمي اس تئناف ضد قرارات وجيوز للمودعني .6 جملس ن طريق عاإ

منح قرارات بشأأن  الغري طعونتلقي وحده اختصاص  لس الاس تئنافلكن جملف أأو احملمكة العليا يف بيالروس. و الاس تئنا

هناءها كعالمات ، أأو طلبات الاعرتاف ابمحلاية القانونية للعالمات التجارية أأ ر واثئق امحلايةو نونية مبجرد صدامحلاية القا و اإ

هناء امحلاية القانونية لت ، شائعة الشهرةجتارية  ق يف اس تخدا  تسميات احلسميات املنشأأ وصالحية الشهادات وكذكل طلبات اإ

 ع.سلال  منشأأ 

ذ تس تعرضزعات: انخيتلف الوقت الالز  حلل القضااي ابختالف طبيعة امل و  .7 الشاكوى ضد حالت الرفض يف  اإ

 س تة أأشهر. طعون وطلبات الغري فتس تغرق أأما اس تعراضشهر واحد، ون غض

ىل ع جملس الاس تئناف متيس  و  .8 ىل  50من حوايل اإ ، يكون تقريبايف املائة من احلالت  60 يفوعا . يف ال حاةل 65اإ

املركز رفض  طلبات ودعوم ادعاوى طعن قدهماجمللس ها اتلق يف املائة من احلالت اليت 40واكنت الطرفان من الأجانب. 

ىل  50واكنت  الوطين طلباهتم،  ،ملنح حقوق امللكية الصناعيةاملركز يف قرارات من احلالت طعومان قدهما الغري يف املائة  55اإ

ىل  5و يس ل و . بيالروسيف  كعالمات جتارية شائعة الشهرةعالمات جتارية ملائة يه طلبات بشأأن الاعرتاف بيف ا 10اإ

هناء امحلاية القانونية لتسميات املنشأأ أأو   اتاملنشأأ دور ها  يف ممارس اتحلق يف اس تخدا  تسميحصة شهادات الطلبات اإ

 .س تئنافجملس الا

لتصاممي ابيف املائة  5يف املائة ابلخرتاعات، و 5يف املائة من املنازعات ابلعالمات التجارية، و 85 تهنسب ما  يرتبطو  .9

ترتبط جملس الاس تئناف  فهيا نظرزعات اليت ي انالغالبية العظمى من امل أأي أأن امنذج املنفعة. بيف املائة  4الصناعية، و

 لعالمات التجارية.اب

يورو،  190فرض رسو  تعادل وت. ةزعانطبيعة امل  حبسبيورو،  960و 190ترتاوح الرسو  املس تحقة ادلفع بني و  .10

 كعالمةعالمة جتارية بف ارت عالالامتس ل اس تعراضرسو  وتبلغ ، صادر عن املركز الوطين قرار س تعراضعىل سبيل املثال، ل

 يورو. 960 شائعة الشهرة

 احملمكة العليايف  س تئناف أأما  احملمكة املتخصصة مبسائل امللكية الفكريةالاجملس صادر عن قرار ميكن الطعن بو  .11

ذ بعد مرور س تة افندخل حزي ال ، فس يقرارالمل يطعن يف  نلقرار. واإ اس تال  الطرفني لبيالروس يف غضون س تة أأشهر من ل 

 أأشهر.
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 ملتخصصة مبسائل امللكية الفكريةاحملمكة ا اثلثا.

ّن  .12 الهيئة القضائية الوحيدة اخملتصة ابلنظر يف املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يه احملمكة العليا يف بيالروس، اإ

اكنت بيالروس أأول دوةل من دول الاحتاد السوفيييت السابق تنشئ و وحتديدًا، احملمكة املتخصصة مبسائل امللكية الفكرية. 

 (. ويفسابقا )مكتب الرباءات يف بيالروساملركز الوطين زعات امللكية الفكرية، ويه معلية بدأأها انم مكة متخصصة حلل حم

طار احملمكة العليا حمحمكة ابتدائيةامل مكة احمل، أأنشئت 2000مارس  فصل يف املنازعات املتعلقة ابمللكية لل تخصصة يف اإ

احملمكة يف مجيع الزناعات املدنية يف جمال امللكية الفكرية حمحمكة تفصل ، 2003ع صالحياهتا عا  يمنذ توس  و الصناعية. 

 ابتدائية.

 تندرج احلالت التالية مضن اختصاص احملمكة:و  .13

 ؛للملكية الفكريةالاس تئناف التابع للمركز الوطين  ضد قرارات جملس طعونال –

، بعد الفحصالصادرة  ،ملركز الوطين للملكية الفكريةا تي الطلبات ضد قراراودعالشاكوى املقدمة من مو  –

الصناعية والاخرتاعات والعالمات التجارية والأصناف تصاممي رفض امحلاية القانونية لامنذج املنفعة وال بشأأن 

 أأو تسميات منشأأ السلع؛والتصماميت التخطيطية لدلارات املتاكمةل النباتية 

بداع  بشأأن وادلعاوى –  ملكية فكرية؛اإ

لغاء املبكر للحامية القانونية لعالمو  – جراءات طلب الإ  جتارية يف بيالروس يف حاةل عد  اس تخداهما؛ ةاإ

جراءات و  –  حقوق امللكية الفكرية والتعويض عن الأرضار اليت تسبهبا؛حالت التعدي عىل ديد حتاإ

صدار الرتاخيص الإجبارية حلقوق امللكية الصناعية؛و  – جراءات اإ  اإ

هناء اتفو  – جراءات اإ  اقات الرتخيص واملطالبة ابلإاتوات والعقوابت مبوجب اتفاقات الرتخيص؛اإ

جراءات طلب و  – قرار اإ  تسجيل العالمات التجارية؛ص فامي خي مرشوعةكأفعال منافسة غري  نشطةأأ اإ

 بعض احلالت الأخرى.و  –

عرض القضااي الأخرى عىل هيئة يف حني ت ،املنازعات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةيف واحد قاض  وينظر .14

 .قضاة ةثثالقضائية من 

 امقضاة. اثنان مهن ةسائل امللكية الفكرية يف احملمكة العليا لبيالروس من رئيس احملمكة وس تمب تتأألف احملمكة املتخصصة و  .15

 موظفون سابقون يف مكتب الرباءات يف بيالروس.

يداعوتبلغ رسو   .16 فراد و 200مكة العليا حوايل أأما  احملوادلعاوى الاس تئناف ملفات  اإ  للأشخاصيورو  500يورو للأ

، أأي الإجراءات لكيةادلعاوى القضائية املتعلقة ابمل يف  هيف املائة من املبلغ املطالب بتعويض 5دفع رسو  قدرها وت. عنوينيامل 

 رية اخلاصة به.حقوق امللكية الفكعىل  التعدينتيجة  هاتكبداليت عن اخلسائر  هاليت يطالب فهيا خشص بتعويض
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 تدخل قرارات احملمكة املتخصصة حزي النفاذ عىل الفور ول ختضع لالس تئناف.و  .17

ىل حوايل  .18 ىل  100وتس متع احملمكة اإ وينهتيي حوايل . ياأأجنب تقريبا طرفا يف املائة مهنا  30وتشمل حاةل يف الس نة،  130اإ

 تسوية ودية بني الطرفني.ب يف املائة من احلالت  45

 10العالمات التجارية وشأأن يف املائة من احلالت ب  35يف املائة من املنازعات ) 45امللكية الصناعية   قضاايشّك وت  .19

 الصناعية ومناذج املنفعة(.تصاممي الاخرتاعات وال بشأأن يف املائة 

 مللكية الفكريةاتكنولوجيا املعلومات و هيئة التحكمي يف مسائل  رابعا.

تكنولوجيا املعلومات وامللكية يف مسائل حتكمي هيئة تكنولوجيا املعلومات  ، أأنشأأت رابطة رشاكت2015يف مايو و .20

 امللكية الفكرية./أأو زعات يف جمال تكنولوجيا املعلومات وانتص ابمل وخت . حمكاّم 16من الهيئة الفكرية يف بيالروس، وتتأألف 

فراد  350حوايل الفكرية امللكية امتالك حقوق اليت ل تنطوي عىل مسائل عاوى تبلغ رسو  التحكمي لدلو  .21 يورو للأ

 اترتاوح الرسو  مف ، الفكريةامللكية امتالك حقوق سائل اخلاصة مب  عاوىابلنس بة لدلأأّما . شخاص املعنوينييورو للأ  400و

ىل  0.5بني   يورو. 110، ولكن ل تقل عن الباتمن تاكليف املطيف املائة  3يف املائة اإ

 حىت ال ن.أأي حاةل تنظر هيئة التحكمي يف مل و .22

 حقوق امللكية الفكريةخيص حالت التعدي عىل  ة فامينائيالتدابري الإدارية واجل  خامسا.

ل توجد وخيضع اس تعراض التدابري الإدارية واجلنائية يف جمال امللكية الفكرية لسلطة احملامك ذات الاختصاص العا .  .23

 يف قانون امللكية الفكرية. امتخصص اتدريبالقضاة مل يتلق مثل هذه القضااي، ويف حمامك قضائية متخصصة 

لل تبدأأ و .24  ،الفكرية هتمحقوق ملكيانهتكت أأحصاب احلقوق اذلين يرفعها وى شك مبوجب التدابري الإدارية واجلنائية اإ

 أأو ممثلومه القانونيون.

ترتاوح و . الفةالسلع اخملحقوق امللكية الفكرية دفع غرامة و/أأو مصادرة التعدي عىل تشمل املسؤولية الإدارية عن و  .25

ىل  100الغرامات من مبالغ   .تقريبا يورو 3000اإ

ىل س نتنيالتعدي عىل ختضع املسؤولية اجلنائية عن و  .26  ،حقوق امللكية الفكرية لعقوابت أأو معل تصحيحي ملدة تصل اإ

حلريةاأأو تقييد 
1

ىل مخس س نوات.   أأو السجن ملدة تصل اإ

في معظم فالسجن.  عقوبةوماندرا ما تكون اليف قضااي جنائية.  حمك 100عىل مدى الس نوات الس بع املاضية، صدر  .27

 يف املائة من احلالت( وخيضع لتقييد احلرية. 50)يف  تعدي  امل احلالت، يغرّ 

                                         
1

يف حاةل تقييد احلرية، جيب عىل الشخص املدان الوفاء بواجبات ومن العقاب مقارنة ابحلرمان من احلرية أأو السجن.  ففخمتقييد احلرية هو شك   

 خيضع ابس مترار لإرشاف سلطات الإنفاذ.و معينة حتد من حريته، 
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 -إلضاءة تعزيز حماية التصاميم الصناعية لتشجيع تطوير صناعة ا

 ، الصينحماية حقوق الملكية الفكرية في غوزن، تشونغشان

عداد   *، الصنيالس يد يني مينغ، مدير مكتب بدلية تشونغشان للملكية الفكرية، مدينة تشونغشانمسامهة من اإ

 ملخص

ىل SIPOمكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية )من دمع ب، اذلي أأطلق غوزنهيدف منوذج  نظا  وضع (، اإ

نفاذو  منح حقوق امللكية الفكريةترسيع الصناعية ميكّن تصاممي محلاية ال  صناعة  وحمدد، وه يصناعتكتل يف ها وتنس يق  هااإ

جيايب عىل تطوير ول الإضاءة.   .معوماالصناعة والاقتصاد الإقلميي هذه لمنوذج أأثر اإ

 غوزنيف  زدهرةصناعة الإضاءة امل أأول.

عىل مدى أأكرث من ثالثني عاما، و الامثنينات. يف وانغدونغ، غ، تشونغشان مبقاطعة غوزنصناعة الإضاءة يف بدأأت  .1

جاميل يبلغ ل صناعة ال ازدهرت  سوق الإضاءة احمللية. عائدات يف املائة من  70أأكرث من أأي ، صيين مليار يوان 100انتاهجا اإ

تصنيع منتجات الإضاءة، ل رشكة  8960 من بنيو . اكسسواراهتأأ ة و تصنيع منتجات الإضاءل رشكة  26000وحتوي غوزن حاليا 

وانغدونغ غيف مقاطعة  شائعة الشهرةس بعة منتجات حمنتجات و ، شائعة الشهرةاكتسبت ثالث عالمات لقب عالمات صينية 

تكتال لصناعة ىل ملنطقة احمليطة هبا اإ مدينة غوزن وات أأصبحوانغدونغ. وقد غيف مقاطعة  كعالمات شائعة الشهرةعالمة  11و

ىل تصدّ و . عال الإضاءة مع سلسةل توريد واسعة وتركزي جغرايف جنوب رشق أ س يا وأأورواب واملنطقة مناطق ر املنتجات اإ

وقد ر ملنتجات الإضاءة يف الصني. وزن يه أأكرب مصدّ غالعربية والولايت املتحدة الأمريكية والياابن ومجهورية كوراي، و 

 يف الصني والعامل. هامنتجات الإضاءة وبيع  نيعتص أأكرب مركز ل غوزن  أأصبحت

 منوذج غوزن اكس تجابة ملتطلبات الصناعة اثنيا.

 تيف صفوف الرشاك برزتمع ازدهار الصناعة،  ها املس مترطورة القصرية ملنتجات الإضاءة وتورة احليانتيجة دل .2

 امللكية الفكرية.ة محلاية حقوق متسارعحاجة مزتايدة و  يالابتاكر اجملال هذا الناشطة يف 

ن دورة مبيعات و  .3 حفص براءات مّدة متوسط غري أأّن كهرابيئ يه ثالثة أأشهر فقط. ال صباح امل وفقا دلراسة حديثة، فاإ

ىل ما ممي يف الصني االتص دميًا حىت قبل الانهتاء من حفص طلب قتصممي ال يصبح قد  يقرب من س تة أأشهر. وابلتايلتصل اإ

وقد ينجم عن ذكل صدور نح بعد، ت  ملقوق هذه احلالرشاكت لن جتين الفوائد الاكمةل مللكيهتا الفكرية لأن  أأنّ أأي رباءة. ال

 نسخ غري مرصح هبا من تصامميها.

، 2011يف عا   قاعمّ حبثا م لكية الفكريةأأجرت الواكلت الإدارية حلقوق امل  ،ت الصناعية والسوقيةحتياجالالتلبية و  .4

نفاذ لترسيع  الصني تشونغشانمركز ت أأنشأأ و  ،لملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبيةمكتب ادلوةل ل بقيادة  حقوق امللكية اإ

ن. والفكرة الرئيس ية زغو  صناعة الإضاءة يفل  اصيمصم خص اذلي ( نفاذلترسيع الإ الإضاءة )مركز تشونغشان الفكرية يف جمال 

نشاء نغوزن لمنوذج   ، بغيةواكلت الإدارية ذات الصةلتقوده وتكفهل مجيع ال الفكرية ظا  محلاية حقوق امللكيةاملبتكر يه اإ

 نفاذ والتنس يق.الإ ع منح حقوق امللكية الفكرية و يرس ت 

                                         
*

 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء  



WIPO/ACE/13/6 
8 
 

 املمزّية لمنوذج غوزنصائص اخل اثلثا.

نفاذ،ضمن المنوذج مس توى عاٍل من الفحص و ، ويصناعة الإضاءة ياتص و ب خلصيس تج ي ل غوزن ر منوذج طوّ  .5  الإ

مي لكنه حيالصناعية، و تصاممي بشك أأسايس عىل ال المنوذج ركز ويد ادلولية محلاية حقوق امللكية الفكرية. توافق مع القواعي و 

دارية بواسطة هذه احلقوق وحتمى خرتاعات. الاوالعالمات التجارية ومناذج املنفعة وبراءات املؤلف حق أأيضا  جراءات اإ اإ

يرتبط و خالل حتسني الكفاءة الإدارية، دون خفض جودة العمل.  منبشك كبري هذه الإجراءات المنوذج  ويرسّعوقضائية. 

 تباطا وثيقا ابلتنظمي اذلايت للصناعة.ار منوذج ال 

طار منوذجو  .6 قوق امللكية الفكرية اخلدمات والتوجهيات املعنية حبالواكلت الإدارية  قّد ، تغوزن من خالل التعاون يف اإ

طار قانوين موحد لستيعاب للسوق. وعىل وجه التحديد، تتعاون نظم الإدار  ة احلكومية واحمللية حلقوق امللكية الفكرية يف اإ

قرار املبتكر التنازيل هن  هذا الاحتياجات السوق بشك أأفضل. ويشمل  حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا واس تخداهما، فضاًل اإ

دارهتا من جانب أأحصاب احلقوق وتقدمي اخلدمات هلم.  الإرشاف الاجامتعي والتنظمي اذلايت للصناعة المنوذج يدم  و عن اإ

والتحكمي والوساطة والتنفيذ الإداري والإجراءات القضائية وغريها من التدابري القانونية لتلبية احتياجات الصناعة 

 .هتاتمني وتعزيز

املمتثّل يف هدف ال لتحقيق  ن يدًا بيدومركز تشونغشا مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبيةيعمل و  .7

نفاذها وتنس يقها. وي ترسيع  جراء املنح الرسيع  نفّذمنح حقوق امللكية الفكرية واإ نظا  الصني للبحث اذليك عن ابس تخدا  اإ

 تسجيالالإجراء  . ويشمليف مركز تشونغشانادلوةل مكتب اءات عىل الإنرتنت اذلي أأنشأأه التصاممي ونظا  تصارحي الرب 

ىل  امس بق جراءات  وبفضلواملسار الرسيع لفحص التصاممي.  والفحص املس بق لالتسجيللنفاذ اإ ميكن ملكتب رسيعة، ال نح امل اإ

ذ تبلغ أأقرص  ،ممي برسعةاات التصلبط ادلوةل أأن مينح   أأاي  معل. 10 مدة زمنية للمعاجلةاإ

ذن من م ، تشونغشان مركزضطلع يو  .8 جراءات ، كتب امللكية الفكرية يف تشونغشانابإ وتس تفيد صناعة ذ الرسيع انفالإ ابإ

ىل ال ت أ لية وقد وضع. هذه حامية حقوق امللكية الفكريةش بكة  زن مبارشة منغو الإضاءة يف  نفاذ الرسيع استنادًا اإ  جاربتالإ

عطاء مع ، النحو املذكور أأعاله، عىل ممياات التصبل ط حامية حقوق امللكية الفكرية، وتشمل معاجلة رسيعة ل يف ة العملي اإ

نفاذ املشرتكةلوساطة الأولوية ل واملكيّفة بطريقة استباقية لوقف التعدايت عىل تصاممي الإمانرة يف معارض الإمانرة  وتدابري الإ

ق هذه التدابري مع السلطات العامة املسؤوةل عىل التجارة  لكرتونية وعىل خمتلف الأقالمي. وتنسر وعىل منصات الإمانرة الإ

 والصناعية وحق املؤلف والأمن العا .

ىل تعزيز تنس يق الرسيع ال دف هيو  .9 نفاذ الإداريةبني القضاء ومراكز التحكميالتنس يق اإ وامجلعية الصناعية.   وسلطات الإ

نفاذ. ويتحق يقود مركز تشونغشان اس تخدا  أ ليات متنوعة وغري قضائية عن طريق ق ذكل معلية التنس يق لرفع كفاءة الإ

نلتسوية املنازعات )الانضباط والوساطة والتحكمي(   ويف حالأ ليات التحكمي. و من التدابري الإدارية  مجموعةفاذ املشرتك و والإ

جراءات احملامك  تفشل الرسعة والرصامة والتأ زر منوذج غوزن ق قوحياحلل الهنايئ.  يهاملقارابت املذكورة أأعاله، تكون اإ

 عامل.واتية للأ مبيئة  هيّي عات و ز انحل امل  بطرق عزز أأيًضا املعرفة العامةوي، كية الفكريةوالشمولية يف حامية حقوق املل 
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 فعالية منوذج غوزن رابعا.

بتاكر أألف.  خلق بيئة مالمئة لالإ

ىل املقابالت  .10 مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم يف  350و كبرية احلجممؤسسة  34 والاس تبيامانت اليت مشلتاستنادًا اإ

ينبغي حتسني أأنّه يف املائة فقط  3 يرىال جدًا، و ممي فعامحلاية التصالرسيع المنوذج احلايل  يف املائة أأنّ  97 رىي غوزن،

 املعاجلة عىل القدرة يبلغ متوسطو مهنا.  2637أأهنيت ، منازعة 2638مركز تشونغشان عاجل ، 2017حبلول هناية عا  و . تهفعالي 

ىل عا   2012من عا  و حاةل يف الس نة.  377 يف رباءات الممي اتتعلق ابلتعدي عىل تص منازعة 128 عاجل املركز، 2017اإ

مركز ووضع  من العرض. تعديةاملنتجات امل فهيا  تليز أأ حاةل  81و تسقطأأ حاةل  47مجيعها، مبا يف ذكل  يتهن وأأ املعارض، 

نفاذ براءات التصاممي عىل منصات التجارة الإلكرتونية لتحسني الفعالية يف معاجلة قضااي  تشونغشان جراءات معّجةل لإ أأيضا اإ

لكرتونية. وعىل وجه التحديد، تتناول اتفاقات التعاون مع منصات التجارة الإلكرتونية املعاجلة التعدي عىل منصات التجارة  الإ

ىل عحاةل  138وحىت ال ن، رفعت الرسيعة للقضااي والربط بني القضااي الش بكية وغري الش بكة واحملافظة عىل الأدةل الش بكية. 

املركز . وقد حل يف مجيع القضااي املتعدية عىل حقوق ملكية فكريةبط رواعقهبا ال تليز أأ  بناء عىل هذه الإجراءات املعّجةل،

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت واهجهتا صناعة الإضاءة يف لك  حامية حقوق عىل ع رشاكت الإضاءة شّ مما ، غوزنصعوابت اإ

 امللكية الفكرية اخلاصة هبا.

 يف غوزنالابتاكر يف صناعة الإضاءة جحم  رتفاعا ابء.

حصاءات،  .11 ىل منتجات ارتفع عدد مصممي وفقًا لالإ نشاء مركز تشونغشان ليصل اإ عا   مصمم 2432الإضاءة منذ اإ

الإضاءة منتجات يف تصممي  رباءرشاكت خال  وّظفت. وقد 2011عا   مهزايدة مبقدار عرشة أأضعاف مقارنة بعدد ، ويه2017

من معاهد الإضاءة ادلولية لإجراء حبوث مشرتكة وتعزيز  غريهيف غوزن و تعاونت مع معهد الإضاءة و ، واعتنت ابملواهب

ىل طفرة يف الابتاكر. اس تقطاب  أأدت هجودو الابتاكر.  ممي املمنوحة اليت ا، بلغ عدد براءات التص2017في عا  فاملواهب اإ

 .2016يف املائة مقارنة بعا   395 تهنسب  منوأأي ب ، براءة 4784املس بق الرسيع ت ابلفحص انتفع

 يف غوزنيف صناعة الإضاءة أأكرب  امنو يمثر تاكر املزتايد الاب  جمي.

ىل أأهنا س تواصل زايدة حصة .12 هذه  رباءة لأنّ محمية ب تصماميتك  هتاايمحل ىاملنتجات اليت تسع وأأشارت رشاكت الإضاءة اإ

للفحص لب رشاكت تقدمت بط 406 مشلتبسعر أأعىل. ووفقًا دلراسة اس تقصائية أأجراها مركز تشونغشان  عابت املنتجات 

نتاج الس نوي للمنتجات احملمية مبوجب براءات التص2016و 2015الرسيع بني عايم  ممي يف هذه الرشاكت ا، بلغ متوسط الإ

ماليني  10ةرباءبس نوي من املنتجات احملمية ال نتاج فاق الإ من هذه الرشاكت  يف املائة 10حوايل يف و يوان،مليون  5.48

ىل و رباءات لمانجت املنتجات احملمية ابأأّن  ابدلراسة،ت املشموةل ملؤسساذكرت ايوان. و  نتاهجا.يف امل 53صل اإ جاميل اإ  ائة من اإ

جاميل  80رباءات لمانجت املنتجات احملمية ابجتاوز يف املائة من الرشاكت  20ويف   .نتاجالإ يف املائة من اإ

حصايئ يعمتد عىل وظيفة اس تخدو  .13 غوزن صةل بصناعة الإضاءة يف لتحليل البيامانت ذات ال)كوب دوغالس(   منوذج اإ

ىل عا   2000من عا   المنو الاقتصادي من  يف املائة 30.5سامهت بنس بة  مميا. وتظهر النتاجئ أأن براءات التص2016اإ

اخلزف . وتثّل منتجات الإضاءة بشك كبريادت الرحبية واحلصة السوقية ملشاريع دز او  غوزن. لصناعة الإضاءة يف

 دوليا.الأشهر  املنتجات الصينيةضاءة منتجات الإ و واملنسوجات 
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 تطوير منوذج غوزن خامسا.

ىل جناح منوذج  .14 نفاذ رسيع  19، أأنشأأت الصني غوزناستناًدا اإ لأواين املنتجة لصناعية ال ت لصاحل التكتالمركًزا اإ

ىل الزجاجية وأأدوات املطبخ والأاثث واملنتجات اجلدلية يف مجيع أأحناء البالد عىل مدى الس نوات الس بع ا ملاضية، مما أأدى اإ

نفاذها برسعة أأعىل و حامية حقوق امللكية الفكرية   وبأأسعار معقوةل. أأكربفاعلية واإ

البحث والتحليل املتاحني لصناعة  ومبوجبالزمن والتغريات يف الاقتصاد. ليواكب  طويرىل التغوزن اإ حيتاج منوذج و  .15

ىل ، غوزنومنوذج  يف غوزن الإضاءة س يفيد أأكرث مشولية  اتدمع نظا  س ياسمفاده بأأّن تقدمي اس تنتاج ميكن الوصول اإ

دارةالمنوذج يف  قمية يف التمنية الصناعية. واس تخدا  امللكية الفكرية عالية ال  بداعقوق امللكية الفكرية وتسهيل اإ ح تعزيز فعالية اإ

 مة والتأ زريةر اة الرسيعة والصتعزيز أ لية امحلاي غوزنمنوذج س يواصل ية حقوق امللكية الفكرية احلايل، نظا  حامل  وفقاو 

ضاءة.من أأجل هتيئة والشامةل حلقوق امللكية الفكرية،   بيئة أأعامل مواتية لبناء مركز عاملي لالإ
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 تجربة الصين في تعزيز استخدام البرمجيات المرّخصة

عداد  دارة حق مسامهة من اإ نفاذ، اإ املؤلف، الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني، الس يد ليانغبني زينغ، مدير قسم الإ

 *، الصنيبيجني

 ملخص

حلكومة تصف هذه املقاةل اجلهود اليت تبذلها او للربجميات جزًءا هاًما من حامية امللكية الفكرية.  ؤلفتعترب حامية حق امل

ىل قوانيهنا وأأنظمهتو للربجميات.  ؤلفامل الصينية لتعزيز حامية حق للربجميات،  ؤلفامل الشامةل نسبيًا بشأأن حامية حقا استنادًا اإ

أأنشأأت أ لية تنس يق مشرتكة بني و ة. رّخصاس تخدا  الربجميات امل تعزيزل  أأطلقت الصني سلسةل من الس ياسات والتدابري

ىل حتسني  س تخدا  من قبل الواكلت احلكومية والرشاكت.هذا الاالوزارات لتعزيز   حقحامية بيئة وقد أأدت هذه اجلهود اإ

 للربجميات بشك فعال وتعزيز تطوير صناعة الربجميات.املؤلف 

 مقدمة أأول.

تويل احلكومة الصينية أأمهية كبرية محلاية حقوق امللكية الفكرية. وقد جتىل ذكل عندما ذكر الرئيس يش جني بينغ يف  .1

 حدامية حقوق امللكية الفكرية" كأ ح "تعزيز 2018منتدى بواو يف أأبريل خالل لكمته الرئيس ية يف املؤتر الس نوي ل س يا 

 .انفتاحالية أأكرث التدابري الرئيس ية الأربعة جلعل السوق احمل 

عمل احلكومة الصينية جاهدة عىل من حامية حقوق امللكية الفكرية. ت  اهللربجميات جزء املؤلف حامية حقوق مبا أأن و  .2

 حامية حقوق امللكية الفكرية وتسهيل تطوير صناعةو  ته،وبيئ ة هبدف تعزيز ثقافة الابتاكر رّخصاس تخدا  الربجميات امل شجيعت 

اليت  رّخصةلتعزيز اس تخدا  الربجميات املالس ياسات والتدابري و  الربجميات. وحتقيقا لهذه الغاية، وضع عدد من القوانني واللواحئ

 مواتية لتطوير صناعة الربجميات. يةتوفر بيئة سوق 

 حق املؤلف للربجميات ةالقوانني واللواحئ بشأأن حامي اثنيا.

مجلهورية  املؤلفقانون حق تأألّف النظا  من ي و لربجميات، لت احلكومة الصينية نظاًما قانونًيا محلاية حق املؤلف وضع .3

الصني الشعبية
1

اسوباحل ياتواللواحئ املتعلقة حبامية برجم  
2

ىل قوانني ولواحئ دامعة أأخرى.   س بل انتصاف وتتاح ابلإضافة اإ

دارية ملعاجلة  محلاية حقوقهم ضد الاس تخدا  املزعو  و ربجميات. للضمن امحلاية الاكمةل حلق املؤلف حالت التعدي تقضائية واإ

ىل الواكلت الإدارية حلق املؤلف.للللربام  املقرصنة، جيوز ملاليك حق املؤلف   ربجميات رفع دعاوى قضائية أأو تقدمي شاكوى اإ

 ق املؤلف للربجميات جرمية، خضع مرتكب اجلرمية للمسؤولية اجلنائية.تعدي عىل حال شك ويف حال 

                                         
*

 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء 
1

 http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=6062: متاح يف ويبو ليكس عىل الرابط  
2

 http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=13396: عىل الرابط متاح يف ويبو ليكس  
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 املرّخصةاس تخدا  الربجميات  تعزيزل اخملصصة الس ياسات والتدابري  اثلثا.

 أ لية العملوضع  أألف.

ت احلكومة قطل، أأ رّخصةاس تخدا  الربجميات امللتعزيز عزيز القيادة التنظميية والتنس يق الشامل وبغية ت، 2012عا   .4

تقود الإدارة الوطنية حلق املؤلف و )املؤتر املشرتك(.  رّخصةاس تخدا  الربجميات امللتعزيز شرتك امل وزاري الؤتر املالصينية 

ينظم املؤتر املشرتك الهيئات و وزارة، مبا يف ذكل وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات ووزارة املالية.  15املؤتر اذلي يضّم 

لتعزيز أ لية معل منتظمة تأأسست  وهبذا،ة. رّخصاس تخدا  الربجميات املها يف جمال ويرشدمعها ات احلكومية وينسق واملؤسس

 .رّخصةاس تخدا  الربجميات امل

 تعزيز القدرات املؤسس ية ابء.

 ، اليتاملتاكمةلتطوير صناعة الربجميات وصناعة ادلوائر  لتعزيزالعديد من الس ياسات دلوةل ، أأصدر جملس ا2011عا   .5

 ،ينبغي أأن تنفّذ ابلاكمل من قبل الواكلت احلكومية رّخصةاملتدابري الس ياسة العامة بشأأن اس تخدا  الربجميات عىل أأّن ت نّص 

 ّ ، أأصدر جملس ادلوةل التدابري 2013يف عا  و .أأيضااملرّخصة اس تخدا  الربجميات حنو الرشاكت وامجلهور  ه ينبغي توجيهوأأن

لكٌّ اء املشاركون يف املؤتر املشرتك، أأصدر الأعضلت احلكومية. و من قبل الواك املرّخصةتخدا  الربجميات الإدارية لس  

 .املرّخصةاس تخدا  الربجميات لتعزيز وثيقة مؤسس ية  18، همسؤولياتحسب 

 الإرشاف عىل املصدرتعزيز  جمي.

 ياتجم   الرب ملنع اس تخدا حديثًا ةعصنّ ب امل احلاسو أأهجزة برجميات تشغيل مرّخصة عىل تثبيت فرض س ياسة ت تذنفّ  .6

ذات  ، عند رشاء أأهجزة مكتبيةالواكلت احلكومية، عىل مجيع املس توايتمن طلبت الس ياسة أأيًضا و املصدر.  مناملقرصنة 

 ةمنظمزّودة مس بقا بأأ  وبرام  ماكحفة الفريوسات، ورشاء منتجاتاملكتبية  ياتجم رب لرشاء الصةل ابحلواسيب، وضع خطط 

 .مرّخصة تشغيل

دارة الأصول دال.  تعزيز اإ

أأصدر و والتخلص مهنا يف الواكلت احلكومية.  اطرحت وزارة املالية متطلبات حمددة لتوريد الربجميات واس تخداهم .7

دفرت حساابت، وصاغ دليل منوذج املرّخصة، وقد  للواكلت احمللية مناذج مؤسس ية و  ياتاملؤتر املشرتك دلياًل لإدارة الربجم 

دارة أأصول الربجميات، وعقب ذكل قامت  دارة أأصول الربجميات دلهيا. 24اإ  مؤسسة كبرية ومتوسطة احلجم بتوحيد معايري اإ

 تدقيقتعزيز التفتيش وال  هاء.

فحص يف املوقع للواكلت واملؤسسات احلكومية ختضع فهيا ا ،معلية تفتيش س نوية منتظمة وضع مكتب املؤتر املشرتك .8

ىل  11املكتب  ، أأوفد2017يف عا  و. املرّخصةلربجميات ا  اس تخدافامي خيص  قاطعة ومنطقة ذاتية م 16مجموعة تفتيش اإ

 ما مجموعهعىل حفص التفتيش  مجموعات ترشفأأ وحدة. و  389اب يف حاسو 26989ت هذه اجملموعات شفت و  احلمك وبدلية،

دقيق عىل مجيع املس توايت اس تخدا  الربجميات سلطات التوتدرج مقاطعة ومنطقة ذاتية احلمك وبدلية.  31وحدة يف  48900
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ع نتاجئ التدقيق يف تقارير التدقيق اليت ميكن للجمهور جتمو لتدقيق والتفتيش اخلاصة هبا. حمهمة ذات أأولوية يف برام  ا املرّخصة

 لهيا.الاطالع ع

 ماكحفة الربجميات املقرصنة واو.

من  اعدد تجلعاو ماكحفة الربام  املقرصنة.  لربجميات من أأجلعززت الإدارة الوطنية حلق املؤلف اللواحئ اخلاصة اب .9

املؤلف  حقعىل  رشكة تشينغداو تش يا اتي احملدودة ت تعديالاحلهذه من املؤلف للربجميات. و حق التعدي عىل حالت 

لكرتونيات بيع للربجميات، و  نفاذ قانون حق  توىلو ، مقرصنة ياتجم لرب رشكة أأهنوي هيفي أأهناي لالإ جميو،  املؤلف يفمكتب اإ

 محمية. اخارهجصني و لربجميات من اللاملؤلف  املرّخصة لأحصاب حقاحلقوق ما س بق هو دليل عىل أأن . و مقاطعة شاندونغ

 يات املرّخصةاس تخدا  الربجم  عزيزحتقيق نتاجئ ملحوظة يف ت رابعا.

 يات املرّخصة يف الواكلت احلكوميةاس تخدا  الربجم  أألف.

املس تخدمة من قبل احلكومة املركزية والواكلت احلكومية عىل مس توى  ياتجم اكنت مجيع الرب ، 2013هناية عا  يف  .10

مجيع مس توايت الواكلت  عىل املرّخصة ياتجم اس تخدا  الرب  وجيري تعممي. برجميات مرّخصةحملافظات واملدن واملقاطعات ا

ىل اإ تقد  تقارير عن اس تخداهما للربجميات ، اليت احلكومية يف هناية لك الإقلميي دارات حق املؤلف عىل املس توى املرّخصة اإ

دارات ، اشرتت 2017يف عا  وعا .  مليون مجموعة من أأنظمة التشغيل  1.277ما مجموعه  اميع مس توايهتب احلكومة اإ

جاميل التلكفة بلغاملثبتة مس بقًا(، و  رخصةالتشغيل امل ةنظمأأ  ياتجم املاكتب وماكحفة الفريوسات )ابس تثناء بر برجميات و   612 اإ

ىل عا   2011من عا  و مليون يوان صيين.   ههذمن  برمانم مليون  9.624كومية ما مجموعه ، اشرتت الواكلت احل2017اإ

ىل مثهنا صل و ، الربجميات  مليار يوان صيين. 5.368اإ

جيايب يف اس تخدا  الربجميات  ابء.  يف الرشاكتاملرّخصة حتقيق تقد  اإ

. املرّخصة املس تخدمةربجميات عىل ال التفتيشمعليات ة رشك 37667، اجتاز ما مجموعه 2017حبلول هناية عا   .11

املركزيةالرشاكت  غالبيةوتس تخد  
3

، اشرتت 2017يف عا  و. مرّخصةبرجميات ية الكبرية واملتوسطة احلجم واملؤسسات املال  

 2.145 اهبلغ سعر  ماكحفة الفريوساتملاكتب و ابرجميات مجموعات أأنظمة التشغيل و  ركزية واملؤسسات املاليةت املرشاكال 

ىل عا   2014من عا  و مليار يوان صيين.  املالية عىل املؤسسات ت املركزية و لرشاكا اهتنفقاالأموال اليت  وصل جحم، 2017اإ

ىل برجميات أأنظمة التشغيل و رشاء   مليار يوان صيين. 8.568املاكتب وماكحفة الفريوسات اإ

 هتاومنو يف صناع اتربجمياملؤلف لل حق لزايدة يف تسجي جمي.

ىل  ، وصل عدد تسجيالت حق2017يف عا   .12  82.79بزايدة قدرها أأي ، تسجيل 745400املؤلف يف الربجميات اإ

يرادات صناعات خدمات تكنولوجي ، وهو ما ميثل تريليون يوان صيين 5.5ا املعلومات يف املائة مقارنة ابلعا  السابق. وبلغت اإ

                                         
3

دارهتا الرشاكت املركزية يه رشاكت ختضع لإدارة مركزية وتلكها ادلوةل وترشف علهيا وتدرهيا جلنة تلكها ادلوةل ويه جلنة الإرشاف عىل الأصو    ل واإ

 .(SASAC)التابعة جمللس ادلوةل 
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ىل عا   2013من عا  و يف املائة.  13.9ة زايدة س نوية بنس ب املؤلف  لغ متوسط الزايدة يف تسجيالت حق، ب2017اإ

 يف املائة. 17.44صناعة الربجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات  وتسجيالتيف املائة؛  41.45لربجميات ل

 خاتة خامسا.

هذه تعزيز حامية وهبدف لف يف الربجميات. شامةل لأحصاب حقوق املؤ  لقد وفرت القوانني واللواحئ الصينية حامية .13

جراءات الس ياسة العامة اليت تشجع عىل اس تخدا  الربجميات املرّخصة. احل  لز تو قوق، أأطلقت احلكومة الصينية سلسةل من اإ

تبذل ، وس مرّخصةس تخدا  برجميات ابالواكلت احلكومية واملؤسسات العامة وعامة الناس الوجهية القوانني وتدابري الس ياسة 

 احلكومة الصينية مزيًدا من اجلهود لتعزيز اس تخدا  الربجميات املرّخصة.

 



WIPO/ACE/13/6 
15 
 

أفضل الممارسات عند استخدام خطابات التوقيف واالمتناع الموجهة 

 إلى األفراد في فنلندا

عداد من مسامهة دارة البرصية، السمعية والثقافة املؤلف حق س ياسات شعبة احلكومة، مستشارة فوابل، أأمان الس يدة اإ  اإ

*فنلندا. هلس نيك، يف والثقافة التعلمي وزارة يف الفنون، وس ياسات الثقافة
 

 

 ملخص

 يُزمع من ضد احملاماة ماكتب من احلقوق أأحصاب ابمس املرسةل والتوقف الامتناع خطاابت عدد يف الكبرية الزايدة أأعقاب يف

ىل املوهجة املضادة الفعل وردة املؤلف حق عىل تعدهيم  اخلطاابت تكل يتلقوا ممن املامرسة هبذه ةاملرتبط والعملية احملتوى اإ

 العامل الفريق ولُكف اخلطاابت. تكل جدوى دلراسة عامال فريقا والثقافة التعلمي وزارة عينت الإعال ، وسائل عن فضال

 املؤلف، حق أأحصاب حقوق مقابل يف وموازنهتا اخلطاابت، يتلقى ملن الأساس ية وقاحلق تراعي اليت املامرسات فضلأأ  ابقرتاح

رسال  معلية تصبح حبيث  فضىل ممارسة 15العامل الفريق ووضع هبا. التنبؤ وميكن شفافية أأكرث والامتناع التوقيف خطاابت اإ

 املؤلف حق عىل التعدي أأوجه رصد عىل توازمان وأأضفت ترشيعيا يقينا ساتاملامر  هذه وتزيد القامئة، القوانني أأساس عىل

 اخلطاابت. هذه ابس تخدا 

 مقدمة  .أأول

نفاذ الاكفية الوسائل .1  الرمقية. البيئة يف س امي ول اجملاورة، واحلقوق املؤلف حق لأحصاب عنه غىن ل أأمر القانون لإ

ىل استامثراهتم من بعض يوهجوا وأأن القرصنة عىل املرتتبة السلبية ابل اثر الوعي احلقوق أأحصاب يذيك أأن وميكن نتاج اإ  حمتوى اإ

ىل ابلتعويض مطالباهتم وتوجيه للند الند ش باكت يف املؤلف حق عىل التعدايت رصد خالل من وتلفزيوين فيلمي  الأفراد اإ

.املؤلف حق عىل تعدوا اذلين
1

 يف الكبار وترفيه والتلفزيون لأفال ا رشاكت عن ممثلني س تة رشع الغاية، هذه ولتحقيق 

رسال يف 2013عا  ىل خطاابت اإ  يف املؤلف حق عىل مزعومة بتعدايت تتعلق فنلندا يف الأفراد من ال لف عرشات اإ

 للند. الند ش باكت

ىل موهجة خطاابت خالل من املؤلف حق عىل التعدايت "رصد ابمس فنلندا يف يعرف ما ممارسة وصف وميكن .2  اإ

 وزيعتل  فنيا رصدا ريجي أأو تلكيفا وجهي اذلي اماةاحمل ماكتب أأحد خالل من العملية تبدأأ  عادة ال يت: النحو عىل أأفراد"

نفاذ وسائل بني ومن املؤلف. حق صاحب من طلب عىل بناء ترصحي دون املؤلف حق مبوجب احملمية املصنفات  املدين الإ

 عنوامان اس تخدموا اذلين الأشخاص بشأأن معلومات عىل لاحلصو  طلب يف احلق فنلندا يف املؤلف حق لأحصاب املتاحة

نرتنت بروتوكول عناوين من حمددا  ظروف ظل يف السوق حممكة تصدر أأن التحديد وجه عىل وجيوز التعدي. وقوع وقت الإ

 بروتوكول عنوان هل ُكرس اذلي الإنرتنت ش بكة يف املشرتك ختص معلومات عن ابلكشف التصالت لرشاكت أأمرا معينة

                                         
*

 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء 
1

 من برصي مسعي حمتوى الشهر يف خشص أألف 325 اس هتكل ،2016عا  يف (Ab MediaVision) احملدودة فيجني ميداي رشكة أأدرهتا دلراسة وفقا 
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 الامتناع خطاابت ةاحملاما رشكة ترسل عهنا الكشف يمت اليت املعلومات عىل وبناء املزعو . التعدي وقت املس تخد  الإنرتنت

ىل املؤلف"( حق عىل يتعد "خطاب ابمس فنلندا يف تعرف )اليت والتوقف  صاحب ابمس الإنرتنت ش بكة يف املشرتكني اإ

 احلق.

 ،2017مايو ويف اخملتلفة. احملاماة ماكتب ممارسات اتباع يف والثقافة ميالتعل وزارة بدأأت ،2015عا  منتصف ويف .3

املؤلف. حق عىل التعدي خبطاابت معنيا عامال فريقا لسونن-غران ساين الس يدة والثقافة التعلمي وزيرة عينت
2

جراء واكن   اإ

 أأعضاء من املوهجة التساؤلت عن فضال اخلطاابت، هذه تسلموا ممن تلقهتا اليت املزتايدة السلبية للتعقيبات اس تجابة الوزارة

 اليت ابحلالت التنبؤ صعوبة مع املوحدة املامرسات انعدا  التحديد وجه عىل ُأبرزت اليت الأمور بني ومن فنلندا. يف الربملان

ىل وابلإضافة اخلطاابت. هذه مبحتوى التنبؤ أأو مبوجهبا اخلطاابت تُرسل  مطالبات عىل تويحت  عادة اخلطاابت اكنت ذكل اإ

 بعد تُرفع مل قضااي يف للتقايض عالية رسو  بسداد الهتديد عن فضال بس يطة تعترب أأن ميكن اليت التعدايت نظري كبرية مالية

 النظر وهجة مع هذا واتسق أأيضا. الاعتبار يف اخلطاب متلقي موقف يؤخذ أأن كفاةل رضورة مث من الوزارة ورأأت احملامك. أأما 

قامة برضورة القائةل الأوروبية ملفوضيةا تبنهتا اليت  قرار اختاذ عند املتعارضة، الأساس ية احلقوق خمتلف بني عادل توازن اإ

زجري. أأمر واس تصدار املعلومات عىل احلصول يف احلق طلبات بشأأن
3

 

 ؤلفامل حق عىل التعدايت برصد يتعلق فامي املامرسات أأفضل عن العامل الفريق وضعها توصيات البحث هذا يقد  .4

ىل موهجة خطاابت خالل من  .الإضافية املالحظات بعض عن فضال الأفراد اإ
4

 

 فنلندا يف أأفراد خالل من للند الند قرصنة برصد املتعلقة والإجراءات الترشيعات .اثنيا

 الترشيعات اخلاصة ابلكشف عن معلومات التصال يف فنلندا ويف الاحتاد الأورويب  .أألف

(404/1961) الفنلندي املؤلف حق قانون من )أأ( 60املادة مبوجب .5
5

 عن الكشف التصالت رشكة عىل حيظر 

نرتنت بروتوكول عناوين من حمددا عنوامان اس تخدموا اذلين الأفراد بأأحد التصال معلومات  أأمر صدور قبل معني وقت يف الإ

                                         
2

 ابمس وتوقف منع خطاابت ترسل حماماة ماكتب وثالث املؤلف حق أأحصاب من ثالثة اكلتايل: الوزيرة وترأأسه أأعضاء 10 من العامل الفريق تأألف 

حدى ،بعد عن واملعلوميات لالتصالت الفنلندي والاحتاد ،القرصنة وماكحفة املؤلف حق لوماتمع ومركز ،الأجانب املؤلف حق أأحصاب  رشاكت واإ

 اجلهاز واكن  والامتناع. التوقف خطاابت يتسلمون اذلين الأفراد تثل اليت (Finland Frontier Electronic) الإليكرتونية احلدود ومنظمة ،التصالت

ليه يرجع البيامانت محلاية املظامل أأمني مكتب واكن العامل. للفريق دامئني استشاريني كيانني املس هتكل وحامية ملنافسةا وهجاز فنلندا يف التصالت لتنظمي القويم  اإ

 الرضورة. عند لالستشارة
3

 (2017 Commission European,) Challenges Societal Today's to Responding System Enforcement IP Balanced A  

COM(2017)) ,708) التايل الرابط عىل متاحة  :  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581. 
4

 والثقافة. التعلمي لوزارة ول العامل للفريق رمسيا موقفا وليست وحده املؤلف نظر وهجات عن معربة بوصفها التوصيات هذه اعتبار وينبغي 
5

/https://www.finlex.fi ال يت: الرابط خالل من الفنلندي املؤلف حق لقانون الإنلكزيية ابللغة ترمجة عىل الاطالع ميكن 

en19610404.pdf1961/en/laki/kaannokset/. رسية بأأحاك  املساس "دون ييل: ما عىل الفنلندي املؤلف حق قانون من )ا( 06املادة وتنص 

 احلاسب أأو الإرسال بهاز حتتفظ اليت اجلهة من الالسلكية اخلدمة يف مبشرتك اخلاصة التصال معلومات عىل احلصول فردية حالت يف للمؤلف حيق املعلومات،

ىل املؤلف حق مبوجب محمية مادة املشرتك هذا يتيح عندما احملامك، اإحدى عن صادر قرار عىل بناء خدمةلل أ خر مزود أأي من أأو مشابه هجاز أأي أأو اخلاد   اإ

 الفقرة وتنص هل." مربر ل تأأخري دون املعلومات هذه وتُقد  املؤلف. حقوق مبوجب الواجبة ابمحلاية مقارنة واحضة بدرجة املؤلف، من مس بق ترصحي دون امجلهور

نفاذ اخلاصة التلكفة املؤلف "يتحمل ييل: ما عىل 3  أ خر هجاز أأي أأو اخلاد  احلاسب أأو الإرسال بهاز حتتفظ اليت اجلهة وتعويض املعلومات بتوفري احملمكة قرار ابإ

 هبا." يلحق رضر أأي عن الوس يط دوي يؤدي للخدمة أ خر مزود أأي أأو مشابه

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf
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طار يف 2006عا  يف احلمك هذا واعُتمد السوق. حممكة من بذكل  املعلومات جممتع بشأأن التوجيه نم 8.3 املادة تنفيذ اإ

(2001/29/EC)
6

نفاذ بشأأن الأورويب التوجيه من 8 املادة وتش متل .  ابحلق يتعلق فامي مماثل حمك عىل (EC/2004/48) الإ

.املعلومات عىل احلصول يف
7

 

 خضعت اذلين احلقوق أأحصاب أأو صاحب ابمس ابلطلب التقد  يف حلق هل أأن احملاماة مكتب يثبت أأن وجيب .6

ىل مصنفاهتم  أأن أأيضا وجيب بعينه. بفرد خاصة اتصال معلومات عىل احلصول فيه يلمتس بطلب يتقد  عندما رصدها معلية اإ

ىل أأاتح قد الإنرتنت بروتوكول عنوان مس تخد  أأن يثبت  املؤلف من ترصحي دون املؤلف حق مبوجب محمية مادة امجلهور اإ

  املؤلف." حقوق مبوجب الواجبة ابمحلاية مقارنة واحضة "بدرجة

 "ادلرجة حد عىل نص ،2006عا  يف احلمك اعامتد فعند تقيميها. يف احملمكة تراعيه حموري أأمر املزعو  التعدي ومدى .7

 لأغراض للمعلومات احلقوق أأحصاب احتياج بني التوازن حتقيق لكفاةل عندها املعلومات عن الكشف يتعني اليت الواحضة"

نفاذ  البيامانت من ابعتبارها التصال معلومات رسية مراعاة مع أأخرى، مانحية من البيامانت خصوصية وحقوق مانحية من الإ

ىل املؤدي احلكومة اقرتاح حيتوي ل ذكل ومع ابمحلاية. املشموةل  عن الصادرة التقارير ول (HE 28/2004) احلمك تضمني اإ

شارة أأية عىل الربملانية اللجان  تقديرية سلطة السوق حممكة تتكل مث ومن الواحضة. ادلرجة هذه تقيمي كيفية بشأأن تفصيلية اإ

 الرشط. هذا تفسري يف معتربة

 املؤلف حق عىل التعدي خبطاابت املعين العامل الفريق ابء:

 يف تعمل اليت احملاماة ماكتب تتبعها اليت املامرسات اختالف ضوء يف الراهن الوضع دلراسة عامال فريقا الوزارة عينت .8

رسال جمال ل املتاحة املشورة وتباين تطااباخل اإ دارية، مصادر عن الصادرة تكل ذكل يف مبا كرتونيا،اإ  مع التعامل كيفية بشأأن اإ

 تساؤل موضع اكنت حيث مناسبهتا، ومدى اخلطاابت هذه مثل مرشوعية يف النظر بغية أأيضا الفريق وعنُي اخلطاابت، هذه

 التصال معلومات عن الكشف تطبيق بعملية املتعلقة امرساتامل أأفضل ابقرتاح الفريق هذه ولُكف الإعال . وسائل من

ىل ابلإضافة  اخلطاابت. هذه مثل متلقي موقف حتسني هبدف اخلطاابت حمتوى تناول اإ

 اكن التعدي خطاابت عىل بناء احملامك أأما  رفعت اليت القضااي عدد بأأن وأأحاط املعنية القضائية السوابق الفريق ودرس .9

 يف تثل ابخلطاابت املتعلق الأسايس الانشغال أأن الفريق أأحاط الوزارة مجعهتا اليت الانطباعات دراسة بعدو  للغاية. حمدود

صدار مبوجهبا ميكن اليت ابلظروف يتعلق فامي القانوين اليقني عد  عن فضال احملاماة ماكتب تتبعها اليت املامرسات تضارب  أأمر اإ

  رسية. اتصال معلومات عن ابلكشف

 بروتوكول عناوين عىل بناء اتصال معلومات عىل احلصول طلبات يف الهائةل ابلزايدة أأيضا العامل الفريق وأأحاط .10

حصاءات توجد ومل .2016عا  يف الإنرتنت  السوق حممكة فهيا قضت اليت القضااي عدد بشأأن الرسعة وجه عىل متوفرة اإ

                                         
6

  Certain of Harmonization the on Council the fo and Parliament European the of 2001/29/EC Directive

Society, Information the in Rights Related and Copyright of Aspectsالتايل الرابط عىل متاح-lex.europa.eu/legal-https://eur 

uri=CELEX:32001L0029TXT/?tent/EN/con. 
7

  of Enforcement the on 2004 April 29 of Council the of and Parliament European the of 2004/48/EC Directive

Rights, Property Intellectualالتايل الرابط عىل متاح  :  -lex.europa.eu/legal-https://eur

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048
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 عىل بناء ابلكشف الامتس أ لف مثانية حوايل عىل الواحد الطلب حيتوي قد الواقع يف بل اتصال. معلومات عن ابلكشف

 املمكن من يكن ومل فقط. الطلبات سوى السوق حممكة يف امللفات ختزين نظا  يتتبع ل حني يف الأنرتنت بروتوكول عناوين

 200 تعادل اتصال معلومات عن ابلكشف مكةاحمل عن أأوامرصادرة شهدت 2017 وعا  2013 عا  بني ما الفرتة بأأن اجلز 

ل الإنرتنت بروتوكول عنوان أألف حصاء عقب اإ  عنوان أألف مبائة ترتبط اتصال معلومات بيهنا من واكن يدواي، الطلبات هذه اإ

نرتنت بروتوكول  رقد احملاماة، وماكتب واملتطوعون السوق حممكة قدمهتا اليت املعلومات عىل وبناء وحده. 2016عا  يف اإ

ىل املرسةل اخلطاابت عدد العامل الفريق  عرشات عن يقل ل مبا الش بيك التصال يف ابملشرتكني اخلاصة الربيدية العناوين اإ

 .ال لف

 العامل الفريق توصيات .اثلثا

 دون معهل وأأجرى .2017ديسمرب 31و يونيه 1بني ما الفرتة يف السائدة املامرسات ابلتفصيل العامل الفريق درس .11

 بشأأن ول احملمكة اختصاص نطاق يف وقعت اليت املسائل جتاه موقفا يتخذ ومل ،عا  بشك احملمكة اس تقالل عىل ريالتأأث

 همامه. يف علهيا منصوص يكن مل اليت الأخرى املسائل

الرصد خطاابت متلقي عن املمثل وابس تثناء .12
8

دخال رضورة ملناقشة بعد حين مل الوقت أأن العامل الفريق رأأى ،  اإ

اتحة تسمح اليت املؤلف حق قانون أأحاك  عىل تتعديال ىل التصال معلومات ابإ  عن صادر حمك خالل من احلقوق أأحصاب اإ

ىل ابلنظر س امي ول احملمكة،  السوق حممكة اختصاص يؤثر أأن ميكن الواقع يف بل ممارساهتا. تطوير السوق حممكة مواصةل اإ

 بعد. توقعها ميكن ل بأأساليب املؤلف حق عىل التعدي طاابتخ عىل الاس تئناف حممكة ابعتبارها العليا واحملمكة

ماكنية من وتزيد ابلشفافية تتسم العملية جعل تس هتدف أأفضل مبامرسات التوصية العامل الفريق وقرر .13  مبأ لها، التنبؤ اإ

املقبةل. الفقرات يف هبا ملخصا ييل وفامي
9

 

 حمتوى اخلطاابت .أألف

شارة ترد مل ما الش بيك، التصال يف ابملشرتك اتصال أأول عىل الأوىل عرشة الثنا املامرسات أأفضل تركز .14  خالف اإ

  ذكل:

 حمتواه. فهم عىل املتلقي يساعد ،واإرشادي واحض عنوان عىل اخلطاب يش متل أأن جيب 
 رسال جيب ل اخلطاب اإ  رصده جرى اذلي املزعو  التعدي ويسرية واحضة بطريقة يرشح كرتونيااإ

لهيا املطلب يستند اليت والترشيعات والأحاك   .اإ
 متلقي امس يذكر وأأن ابمسه الإجراء يتخذ اذلي احلق، صاحب أأي مرسهل امس اخلطاب يدرج أأنجيب 

 اخلطاب.
 معلومات عن الكشف مهنا ُطلب اليت احملددة التصالت رشكة بوضوح اخلطاب يذكر أأن جيب 

 السوق. حممكة من صادر أأمر عىل بناء الش بيك التصال يف ابملشرتك التصال

                                         
8

 املعنية الطوعية املامرسات أأفضل تفي أأن ميكن ل حيث القانون تعديل ينبغي أأنه مفاده الإليكرتونية احلدود مؤسسة جانب من خمالفا رأأاي التقرير جسل 

 املؤلف. حق عىل التعدي بشأأن لها مربر ل اليت أأو اخلاطئة املطالبات نم الأفراد اميةحب
9

 /18626a/Internetissjulkaisuja_https://www.edilex.fiالتايل: الرابط عىل الفنلندية ابللغة للتوصيات الاكمل النص عىل الاطالع كنمي 

https://www.edilex.fi/julkaisuja_internetissa/18626
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 واترخي )رمقه السوق حممكة حمك تفاصيل عىل ابلتعدي املتعلقة اخلطاابت مجيع تش متل أأن جيب 
 نفسه. القرار نص عىل تش متل أأن دون صدوره(

 املؤلف حق عىل املزعو  التعدي رصد أأي املُرسل، أأهداف عىل رصاحة اخلطاب ينص أأن جيب 
ماكنية فيه والتحقيق ىل اللجوء دون طةالوسا خالل من املسأأةل حل واإ  حماحمة. اإ

 أأو مسن خشص املتلقي يكون حيامن اخلاصة املواقف مع التعامل عىل قادرون املرسلون يكون أأن ينبغي 
ل يتحدث ل الشخص يكون أأو س نة، 18تساوي اليت القانونية السن دون خشص  أأو أأجنبية، لغة اإ

حدى لكهت أأو عاما أأو مشرتاك القضية موضع الش بيك التصال يكون حيامن  عىل وجيب الرشاكت. اإ
ىل الامتثال أأيضا املرسلني  القانونيني والاستشاريني احملامني عىل السارية والأخالقية املهنية املعايري اإ

 رخصة. عىل احلاصلني
 اذلي الأساس عن فضال ،فيه املقرتحة التسوية عليه تنطوي ما ابلتفصيل اخلطاب حيدد أأن جيب 

ليه يستند  التحقيق. فوتاكلي التعويض اإ
 ىل الرضورة عند املتلقي اخلطاب يدعو أأن جيب  العواقب عىل ينص وأأن ،املرسل مع أأساسا التصال اإ

 حمددة. زمنية مدة انهتاء مع اخلطاب عىل املتلقي رد عد  عىل املرتتبة
 ىل يطلب أأن وجيوز يضاح يف املساعدة الش بيك التصال يف املشرتك اإ اإ

10
 حيدد أأن وميكن املسأأةل. 

 تتخذ. سوف اليت املتابعة تدابري نوع املعلومات تكل عىل بناء أ نذاك املؤلف حق صاحب
 ىل الإشارة عد  وينبغي ممكنا. ذكل اكن مىت اخلطاابت يف املضلةل البيامانت جتنب وينبغي  يف املشرتك اإ

 اذلي لالأو  اخلطاب تاما ميتنع أأن وينبغي التعدي". يف الأسايس فيه "املشتبه بعبارة الش بيك التصال
 الطرف يتكبدها أأخرى تاكليف أأية أأو قانونية رسو  أأية ذكر عن واملتلقي املرسل بني التصال يقمي

 متلقي ضد قامئة أأو الإعداد قيد حماحمة توجد مل ما املؤلف حق عىل املزعو  ابلتعدي يتعلق فامي اخلارس
 اخلطاب.

 شارة اخلطاب يتضمن أأن وينبغي ىل اإ  الفريق توصيات عىل حيتوي اذلي ثقافةوال  التعلمي وزارة موقع اإ
 املعلومات املعنية الأطراف مجيع برصد العامل الفريق ويويص صةل. ذات أأخرى ومعلومات العامل
 جديرة كوهنا عن فضال ابلعملية الصةل ذات املعلومات اتساق هلم ذكل يضمن حيث املوقع، عىل املتاحة

ىل ابلثقة ممكن درجة أأقىص اإ
11

. 

صدار ببطل التقد  ابء:  السوق حممكة من اتصال معلومات عىل ابحلصول أأمر اإ

ىل الأخرية الثالث املامرسات أأفضل هتدف .15  اليت احملاماة ماكتب أأو احلقوق أأحصاب عىل ينبغي اليت الرشوط توضيح اإ

ىل بطلب التقد  عند استيفاءها تثلهم  الأول: املقا  يف اتصال معلومات عىل للحصول السوق حممكة اإ

  اكن لكام املنسق العاملي ابلتوقيت مصحواب فنلندا، بتوقيت خاص توقيت خمت الطلب ددحي أأن يلز 
 التصال معلومات عن الكشف يكون أأن هو ذكل من والهدف املزعو . ابلتعدي خاص ممكنا، هذا
 الأخطاء. من احلد مع فعالية أأكرث

  نرتن بروتوكول عناوين قامئة دقة كفاةل ويلز يداع عند املراحل: مجيع يف تالأ  حممكة قرار ويف الطلب اإ
ىل املرسةل احملمكة بقرار املرفقة القامئة ويف السوق  بأأن أأيضا احلقوق أأحصاب ويُذكّر التصالت. رشكة اإ

                                         
10

 عىل بناء ادلعوى لرفع تتخذ اليت الإدارية أأو املدنية التدابري عن ممثلهيم( )أأو احلقوق أأحصاب جيريه اذلي املس تقل والتحقيق الرصد بني الفصل املهم من 

 الرشطة. سوى التعدايت يف اجلنايئ ابلتحقيق الاضطالع لأحد ميكن ول املؤلف. حق عىل تعدي
11

ىل أأدى ما مهنا. التخلص تلقوها اذلين الأفراد عىل فاقرتحت القانونية اخلطاابت بطبيعة دراية عىل اجلهات بعض تكن مل   رمبا جديدة خطاابت اإرسال اإ

 التعدايت. عن ابملسؤولية تتصل أأشد مبطالب
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ىل الامتثال وبرضورة رسية التصال معلومات  هذه اس تخدا  عند الشخصية البيامانت حامية اإ
البيامانت.

12
 

 رسال خالل نم الرصد وهيدف ىل تعدي خطاابت اإ  الرضوري اجلهد املعنية الأطراف مجيع بذل نامض اإ
 يف املسأأةل وحل املؤلف حق عىل التعدي يف التحقيق ميكن حبيث ،الإجراءات يف تأأخري أأي من للحد

 معقوةل. زمنية فرتة غضون

 خبطوة خطوة معلومايت بياين رمس .رابًعا

 حتقيقا اتباعها ينبغي اليت اخلطوات يوحض امعلوماتي ابياني رسام 2018مارس يف والثقافة التعلمي وزارة موقع عىل نرش .16

 حتقيق لكفاةل الالزمة اخلطوات توضيح الرمس هذا ويضيف العامل. الفريق حددها اليت املامرسات أأفضل عىل وبناء للمتابعة

رسال خالل من املؤلف حق عىل التعدايت برصد تتأأثر اليت الأساس ية احلقوق خمتلف بني املناسب التوازن ىل خطاابت اإ  اإ

الأفراد:
13

 

 احملمية املصنفات توزيع عىل يرشف الفين الرصد خدمة يؤدي اذلي احملاماة مكتب :للند الند ش باكت رصد 

 احلق. صاحب من طلب عىل بناء ترصحي دون املؤلف حق مبوجب

 ىل بطلب ميثهل من أأو املؤلف حق صاحب يتقد  :التصال معلومات عن الكشف تطبيق  السوق حممكة اإ

صدار احملمكة من فيه يلمتس ىل موجه أأمر اإ  يف ابملشرتك التصال معلومات عن ابلكشف التصالت رشكة اإ

 املؤلف. حق عىل املزعو  التعدي لأغراض اس تخد  اذلي الش بيك التصال

 والأدةل التعدي طبيعة السوق حممكة قميّ تُ  سوف :التصال معلومات عن الكشف بشأأن السوق حممكة قرار 

ىل توهجه أأمرا السوق حممكة تصدر أأن وميكن الأمهية(. )حد عليه لقامئةا  عن للكشف التصالت رشكة اإ

 املؤلف. حق صاحب الامتس رفض أأيضا وميكن التصال. معلومات المتس اذلي املؤلف حق صاحب

 من وأأ  املؤلف حق لصاحب التصالت رشكة تكشف احملمكة أأمر عىل بناء :التصال معلومات عن الكشف 

 دلهيا. ابملشرتك التصال معلومات ميثهل

 رسال ىل خطااب ميثهل من أأو املؤلف حق صاحب يرسل :خطاب اإ  يف للتحقيق الش بيك التصال يف املشرتك اإ

 املزعو . التعدي

 غالق  املؤلف. حق عىل املزعو  التعدي عن املسؤولية حتمل أأحدمه يقبل عندما املسأأةل تغلق :املسأأةل اإ

 املؤلف حق عىل التعدي الش بيك التصال يف املشرتك معارضة حاةل يف :التدابري من املزيد اختاذ بغرض التقيمي 

 املتاحة. البدائل خمتلف يف املؤلف حق صاحب ينظر سوف

 سقاط سقاط ميكن :املطالبات اإ  التعدي مبصداقية التصال يف املشرتك معارضة حاةل يف املطلب اإ

ماكنية مع املؤلف حق عىل املزعو   املسؤول. الطرف حتديد اإ

 ماكنية تقيمي ماكنية مدى يف املؤلف حق أأحصاب ينظر :مدنية دعوى رفع اإ  أأما  مدنية دعوى رفع اإ

 للقضية احملمكة تس متع سوفو  أ خر. طرف ضد أأو الش بيك التصال يف املشرتك ضد السوق حممكة

                                         
12

عداد يساعد  ىل خضعت اليت الإنرتنت بروتوكول عناوين بأأرقا  قامئة اإ  هذه من الاس تفادة مدى تتبع عىل هنابشأأ  معلومات عىل احلصول حبق طلبات اإ

 الإجراء.
13
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 يسدد أأن عىل عدةالقا وتنص املؤلف. حق عىل املزعو  التعدي عن التعويض بشأأن حمكها وتصدر

 العليا. احملمكة أأما  ابس تئناف التقد  وميكن احملاحمة. تاكليف مجيع اخلارس الطرف

 ىل ببالغ التقد  رضورة مدى املؤلف حق صاحب حيدد :جنايئ حتقيق بفتح بالغ تقدمي رضورة تقيمي  اإ

جراء مسؤولية الرشطة تتحملو  التحقيق. لفتح الرشطة  ينظر عليه وبناء للمحاحمة سابق حتقيق اإ

 ادلعوى بشأأن قرارها وتصدر املسأأةل يف اجلزئية احملمكة وتنظر عدمه. من الهتم توجيه يف العا  النائب

 احملمكة أأما و  الاس تئناف حممكة أأما  احملمكة قرار اس تئناف وميكن املزعو . ابلتعدي املتعلقة اجلنائية

 العليا.

 حبامية املعين املظامل ديوان يرشف :املؤلف حق عىل التعدي خطاابت اس تخدا  مرشوعية عىل الإرشاف 

 وترشف املؤلف. حق عىل التعدي خطاابت يف اس تخداهما يلز  اليت الشخصية البيامانت معاجلة عىل البيامانت

 ابس تخدا  الرصد عقب الرشطة وتقرر التصال. معلومات عن الكشف عىل فنلندا يف التصالت تنظمي هيئة

 لنقابة التابع التأأدييب اجمللس ويرشف عدمه. من جرمية وقوع يف لالشتباه س بابأأ  توافر مدى التعدي خطاب

ىل الامتثال عىل فنلندا يف احملامني  رصد ممارسة عىل تنطبق اليت احملاماة ملهنة والأخالقية املهنية املعايري اإ

رسال خالل من املؤلف حق عىل التعدايت  التعدي. خطاابت اإ
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 النتاجئ .خامسا

 املزيد توفرت والثقافة، التعلمي وزارة موقع عىل الإضافية املعلومات وعىل البحث هذا يف ةماملقد التوصيات عىل بناء .17

 الأطراف مجيع رجوع أأمهية عىل العامل الفريق وشدد التعدي. خطاابت ابس تخدا  الرصد بشأأن ابلثقة اجلديرة املعلومات من

ىل املعنية والهيئات  املعلومات. هذه اإ

ىل العامل الفريق لمع وأأدى .18 ىل القانوين اليقني زايدة اإ حداث واإ  حق عىل التعدايت رصد يف التوازن من أأكرب قدر اإ

ىل املوهجة اخلطاابت خالل من املؤلف ىل احلاجة عختض وسوف أأفراد. اإ ىل الإجراءات من املزيد اإ  .2019يناير يف التقيمي اإ
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 البرمجيات في المكسيكمكافحة قرصنة 

عداد مسامهة  الس يد ميغيل أأجنيل ماراغني، املدير العا  للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية، ميكس يكو سييت،  من اإ

*املكس يك
  

 ملخص

 ويف .وتعزيزها الفكرية امللكية حبقوق الهنوض مبسؤولية الفكرية امللكية حامية بانب الصناعية للملكية املكس ييك املعهد يضطلع

 كفاةل وهو أأل مشرتك هدف لتحقيق سعيا احلاسوب برام  رشاكت مجعية مع املعهد تشارك احلقوق هبذه الهنوض س ياق

ذ .الربجميات اس تخدا  علهيا ينطوي اليت الفكرية امللكية حلقوق الاكمل الاحرتا   املشرتكة املبادرات بقمية وامجلعية املعهد يقر واإ

يكولوجية نظم لتطوير املؤاتية الظروف هتيئة ويف القانونية غري الربجميات انتشار كبح يف اصاخل والقطاع العا  القطاع بني  اإ

ىل هتدف اليت التعاون اتفاقات من عدد عىل وامجلعية املعهد وقع تكنولوجية  احلاسوبية الربام  اس تنساخ وماكحفة تثبيط اإ

ذاكء محالت وتشمل التفاقات، لهذه تطبيقا أأنشطة عدة ونُفذت .قانوين غري بشك وتثبيهتا  الربجميات اس تخدا  مبزااي وعي اإ

 عىل وبناء منصبه حبمك املكس ييك الصناعية الفكرية امللكية معهد يبارشها اليت التفتيش برام  عن فضال قانونيا اس تخداما

 أأن من الرمغ وعىل .احلاسوبية للربام  القانوين س تخدا الا من للتحقق احلاسوب برام  رشاكت مجعية من املقدمة القوامئ

ن املكس يكية، الرشاكت يف منترشة تزال ل القانونية غري الربجميات ىل أأدت املؤسسات بني فامي املشرتك التعاون هجود فاإ  اإ

  .املرخصة غري الربجميات معدل تراجع

 احلاسوب برام  رشاكت مجعيةو  املكس ييك الصناعية امللكية معهد ولية .أأول

 املمزّية الإشارات حبامية تكتفي ل اليت العامل يف القليةل الصناعية امللكية ماكتب أأحد الصناعية للملكية املكس ييك املعهد .1

 الاحتادي ابلقانوين ومعال وتعزيزها. احلقوق ذههب ابلهنوض مزدوجة وظيفة أأيضا تؤدي بل الصناعية، والتصاممي والرباءات

 عىل التعدي أأعامل ويف التحقيق بصالحية املعهد يمتتع ،1997 مارس 24 يف النفاذ حزي دخل اذلي املؤلف احلقوق بشأأن

 والتدابري لالإجراءات وفقال املالية املؤلف حقوق عىل التعدي حالت يف مرتكبهيا، عىل العقوابت وفرض املؤلف حق

  الصناعية. امللكية نقانو يف علهيا املنصوص

ىل ابلإضافة املعهد يضطلع ذكل عىل بناءو  .2 ذاكء بواجب قضائيا الإدارية اجلرامئ مالحقة سلطة اإ  فامي الرشعية ثقافة اإ

 اختذها اليت التعاونية الإجراءات يف هذا ويتضح للربجميات. القانوين ابلس تخدا  الهنوض تشمل اليت الفكرية ابمللكية يتعلق

  واس تغاللها. الربجميات ابس تخدا  يتعلق فامي وتقويهتا الفكرية امللكية حبقوق الهنوض بغية املعهد

حدى عن عبارة يه هجهتا، من ،احلاسوب برام  رشاكت مجعية .3  صناع تثل اليت العامل يف اخلاصة امجلعيات أأكرب اإ

 عىل أأهدافها وتش متل .املكس يك بيهنا من انالبدل من العديد يف ممثلون ولها الأمريكية املتحدة الولايت ومقرها .الربجميات

نفاذ بغية احمللية احلكومات مع والتعاون القرصنة ماكحفة خالل من الربجميات جمال يف واملفتوحة احلرة املرشوعة التجارة تعزيز  اإ

ذاكء محالت وتنظمي السارية القوانني  عىل التفتيش لها زجيو  فال القانوين امجلعية وضع مراعاة ومع احلال وبطبيعة .الوعي اإ

  .مرشوعة تس تخدهما اليت الربجميات أأن من للتأأكد املؤسسات

                                         
 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء *
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 الاحرتا  كفاةل وهو أأل واحد هدف يف احلاسوب برام  رشاكت مجعيةو  الصناعية للملكية املكس ييك املعهد ويشرتك .4

ميامان املعهد ؤمني نفسه الوقت ويف .الربجميات اس تخدا  علهيا ينطوي اليت الفكرية امللكية حلقوق الاكمل  بناء بأأمهية راخسا اإ

 انتشار كبح يف حموري أأمر املشرتكة املبادرات هذه مثل أأن اتضح حيث اخلاص والقطاع العا  القطاع بني الرشااكت

ىل وابلإضافة .املرشوعة غري الربجميات  هتيئة عىل الرشااكت هذه تساعد الفكرية امللكية حقوق أأحصاب مصاحل حامية اإ

  .التكنولوجية الإيكولوجية للنظم السلمي التطوير لتحقيق اتيةاملؤ  الظروف

 احلاسوب برام  رشاكت ومجعية الصناعية للملكية املكس ييك املعهد بني التعاون اتفاقات .اثنيا

ىل وسعيا ،2002 عا  ويف .5  ترصحي دون واس تغاللها ونسخها احلاسوبية الربام  اس تخدا  ماكحفة عىل العمل تعزيز اإ

 ملاكحفة احلاسوب برام  رشاكت مجعية مع وتنس يق تعاون اتفاق الصناعية للملكية املكس ييك املعهد وقع احلق، صاحب من

طار يف فكريةال امللكية حلقوق الرشعي غري والاس تخدا  الاس تغالل طالقا التسامح عد  بعنوان محةل اإ  عبارة التفاق وهذا .اإ

ىل هتدف اليت الانشطة بشأأن لتعاونل  قانوين صك عن   .وماكحفته احلاسوبية للربام  القانوين غري والتثبيت الاس تنساخ ردع اإ

 احلاسوبية للربام  املرشوع غري الاس تخدا  ملاكحفة والتنس يق التعاون اتفاق 2015 يف الطرفان وقع ذكل عىل وبناء .6

ذاكء الربجميات مس تخديم تشجيع التفاق هذا من الغرض واكن .2002 عا  يف املرب  لالتفاق متابعة  الامتثال بأأمهية وعهيم واإ

  .القرصنة كبح مث ومن القانوين ابلإطار

ذاكء الزتاهمام عىل وباحلاس برام  رشاكت ومجعية الصناعية للملكية املكس ييك املعهد أأكد ،2018فرباير ويف .7  الوعي ابإ

  .مرشوع غري بشك الربجميات اس تخدا  معدلت من للحد وس يةل ابعتباره

 التعاون اتفايق تنفيذ .اثلثا

 حامية بانب للمعهد الإضافية املزدوجة الوظيفة تعكس اليت الأنشطة من نوعان نُفذ القانونني الصكني هذين مبوجب .8

نفاذها: الفكرية امللكية حبقوق وضالهن ويه أأل الفكرية امللكية  واإ

 انتشار تشجيع هبدف مرشوع بشك الربجميات اس تخدا  مزااي بشأأن التوعية محالت من عدد تنظمي –

  .املرشوع الاس تخدا 

 من التحقق بغية وليته حبمك املعهد جيرهيا س نوية تفتيش برام  عىل أأيضا واملعهد امجلعية اتفاق –

 اليت القوامئ تكل وتضمّ  .امجلعية توفرها اليت القوامئ عىل بناء احلاسوبية للربام  املرشوع الاس تخدا 

 غري أأهنا يُزمع سوبيةحا برام  تس تخد  أأهنا حُيمتل من اليت الرشاكت اسامء عىل شهراي امجلعية تتيحها

ىل واستنادا مبعرفهتا. امجلعية تعّدها قامئة ويه رشعية  املعهد يتّخذ امجلعية، تتيحها اليت القامئة اإ

 القامئة. يف املذكورة الرشاكت من واحدة لك يف للتحقيق املالمئة الإجراءات

ىل عىل بناء التفتيش وجيرى .9  بشأأن الفيدرايل القانون من 234 واملادة ةالصناعي امللكية قانون من 203 املادة أأحاك  اإ

 املعهد موظفي منح مديرهيا من أأو التجارية الأعامل أأحصاب من طلبويُ  .الترشيعني لهذين الامتثال بغية ويمت املؤلف، حق

جراء امللكفني الصناعية للملكية املكس ييك  هذا يف السارية القانونية للرشوط امتثاهلم رشيطة ادلخول، حق التفتيش هذا ابإ



WIPO/ACE/13/6 
25 
 

 الصناعية، للملكية املكس ييك املعهد من هل مرصح موظف التفتيش هذا ريجيُ  أأن من بد ل اخلصوص وجه وعىل .الشأأن

ثباات يربز وأأن نفسه فيُعرّ  أأن أأول وعليه ذن موثقا اإ   .ابلإجراء اخلاص التفتيش ابإ

جراء أأن من الرمغ وعىل .10 نفاذ مسؤوليات مضن مشمول التفتيش اإ  الصناعية للملكية املكس ييك املعهد يضطلع اليت الإ

ىل أأيضا نوامللكف نواملفتش يسعى ،هبا ذاكء اإ ىل الامتثال بأأمهية املس تخدمني وعي اإ  لس تخدا  احلامك القانوين الإطار اإ

  .التفتيش معلية أأثناء الربجميات

ذا .11 جراء عقب افرُتض واإ ن مرشوع، غري اس تخداما اس ُتخدمت احلاسوبية الربام  أأن التفتيش اإ  املؤلف حق أأحصاب فاإ

 لصاحب جيوز للتفتيش، وكنتيجة .الصناعية كيةللمل  املكس ييك املعهد أأما  ةجار ابلت متّصل انهتاك عن دعوى حتريك هلم جيوز

 مبخالفة يقرّ  أأن الإداري الأمر هذا شأأن ومن ابلتجارة. املتصل التعدي حاةل يف الإداري ابلأمر الامتسا يرفع أأن املؤلف حق

 املقابةل. املالية الغرامة يوقع وأأن املؤلف حق بشأأن الاحتادي القانون بأأحاك 

 من عدد عىل وليته حبمك ادلوةل مس توى عىل تفتيشا 5788 مجموعه ما املعهد أأجرى 0172و 2013 بني ما الفرتة ويف .12

ىل امتثالها من للتحقق حاسوبية برام  تس تخد  اليت املنشأ ت ىل س امي ول املؤلف، حلق الاحتادي القانون اإ  الاس تخدا  اإ

  .سارية رخصة مبوجب احلاسوبية للربام  املرشوع

ىل توصيات تمّد  ق ،التفتيش معليات وأأثناء .13  التفتيش معليات وبفضل ممارساهتم. بتغيري ونُصحوا الربجميات مس تخديم اإ

 مرشوعة. برجميات ابس تخدا  ممارس هتا وغرّيت القانون لأحاك  الرشاكت من العديد امتثلت املعهد، أأجراها اليت

جراء تسمح أأن املعنية الرشكة رفضت حال يف التلقايئ التحقيق خالل غرامات فرض وميكن .14  )املاداتن التفتيش ابإ

الصناعية( امللكية قانون من 214و (28)213
1

 تبدأأ  الربجميات عىل ابلتعدي املتعلقة الإدارية الإجراءات من 30 وحوايل .

 التلقايئ. التفتيش بعملية

 املكس يك يف الربجميات قرصنة عىل املرتتبة ال اثر .ارابع

العاملي الربجميات اس تقصاء عىل بناء .15
2

 قرصنة معدل شهد ،2015  عا يف احلاسوب برام  رشاكت مجعية أأجرته اذلي 

 تراجع ،2015و 2013 بني ما الفرتة ويف .واخلاص العا  القطاعني بني التعاون بفضل منتظام تراجعا املكس يك يف الربجميات

ىل أأدى ما املائة، يف 2 بنس بة احلواسيب عىل املرخصة غري الربجميات تثبيت معدل  غري الربجميات جراء سائراخل  تراجع اإ

ىل أأمرييك دولر مليار 1.211 نم املرّخصة   .أأمرييك دولر مليون 980 اإ

ن ذكل ومع .16  تزال فال س بق فامي املذكور الرتاجع من ابلرمغ أأنه عن تكشف احلاسوب برام  رشاكت مجعية دراسات فاإ

 الربجميات قرصنة معدل تقليص يساعد وسوف .ةمرشوع غري برجميات تس تخد  املكس يكية الرشاكت من املائة يف 52 قرابة

                                         
1

( من قانون 1)203يمتتع املعهد أأيضا ابلصالحيات يك يلمتس من الغري تزويده ابملعلومات الالزمة لرصد الامتثال لأحاك  قانون امللكية الصناعية )املادة   

من قانون امللكية الصناعية(. وجتدر الإشارة  214( و29)213 امللكية الصناعية(. ويف حال عد  تزويده ابملعلومات املطلوبة، جيوز أأيضا فرض غرامة )املاداتن

ىل أأن املعهد جيوز لها الامتس املعلومات خالل معلية التفتيش وبعدها.  اإ
2

  http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_InBrief_US.pdf 
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 وظيفة 7 000 قرابة واس تحداث أأمرييك دولر مليار 2. 7 توليد خالل من الوطين الاقتصاد تقوية عىل نقاط بعرشة

  .جديدة

دارة الربحميات: متطلبات الأمن وفرص الأعاملويظهر اس تقصاء الربجميات العاملي للجمعية املعنون  .17 ، اذلي صدر يف اإ

2018يونيو 
3

أأن أأمرياك الالتينية يه حاليا املنطقة اليت تراجعت فهيا بقدر كبري تثبيتات الربجميات غري املرخصة عىل  

احلواسيب الشخصية، وأأساسا لأن الربازيل واملكس يك، أأكرب الأسواق يف أأمرياك الالتينية، جنحتا يف احلّد من الربجميات غري 

 املرخصة بدرجة كبرية.

غري مرخصة، تثبيتات الربجميات اكنت يف املائة من  57أأن  2011صوص ، أأبلغت املكس يك يف عا  وعىل وجه اخل .18

غري اكنت يف املائة من اس تخدامات الربجميات  49، أأفادت أأن  2017مليار دولر. ولكن يف عا   1.249بقمية جتارية تبلغ 

ىل خفض التلكفة اليت مت الإبالغ عهنا  ىل  2011يف عا  ابلنصف مرخصة، مما أأدى اإ  مليون دولر. 760اإ

 اخلالصة .خامسا

ذاكء محالت مواصةل أأمهية أ نفا املذكور التحليل يربز .19 جراء الوعي اإ  يف الرشعية بثقافة للهنوض الولية حبمك التفتيش واإ

دارة عىل ويطتن جتارية ممارسات اتباع عىل الرشاكت تشجيع ينبغي ذكل عىل وعالوة .املكس ييك اجملمتع  املرشوعة جمياتالرب  اإ

طار يف ىل هذا يؤدي حيث الأصول، اإ  .وتنافسيهتا أأرابهحا حتسني اإ

 

 

                                         
3

 https://gss.bsa.org/wp.../06/2018_BSA_GSS_Report_A4_en.pdf 
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أنظمة اإلنفاذ في بلدان البرنامج األيبيري األمريكي للملكية 

 والتنمية الصناعية

عداد الس يد روماندل جاستيلو، أأمني فين، جلنة الإشارات املمزية، املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية  مسامهة من اإ
 *امللكية الفكرية، لامي، بريو

 ملخص

نشاء املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية الإجراءات لثالث مراحل ممتزية  تعريف، ميكن )املعهد( منذ اإ
ابسرتاتيجية عقابية حملية تعمتد عىل معليات للملكية الفكرية. اتسمت املرحةل الأوىل  التعدي عىلارسات مماملتخذة ملاكحفة 
املرحةل  أأما يفملصادرة السلع املقدلة واملقرصنة داخل البدل.  الصالحيات اخملوةل هلواحد أأو حبمك  جانبمن يقو  هبا املعهد 

جراء فقد اخُتذتالثانية،  ىل السوق. منع دخول السلع اخمل بغيةمس توى الرقابة امجلركية،  اس هتدفت بصورة رئيس ية اتاإ الفة اإ
ىل اتباع هن  شامل يف معاجلة  أأدركتوقد   العمل عىل من هجةفواصلت  ؛امللكية الفكرية التعدايت عىلاملرحةل الثالثة احلاجة اإ

توفري هذه  عىل احلد منمن هجة أأخرى، معلت، الطلب عىل السلع املقدلة، و  تقليص هبدفتغيري الثقافة الاس هتالكية 
 ها.التجارية اخلاصة وتسجيل  االصغرية لإنشاء عالماهتى و حوافز أأكرب للرشاكت الصغر  تقدميمن خالل  ،السلع

نفاذ احلقوق يف  (IBEPI) الربمانم  الأيبريي الأمرييك للملكية الصناعية والتمنية، نظم  2017ويف نومفرب  حلقة معل بشأأن اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان هبدف وضع أأسس للتنس يق ، يف لامياملعهد  الإشارات املمزية اس تضافها احملمتل يف جمال اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، ومن مثر جرى تقيمي ربمانم املشاركة يف ال . تقامست البدلان املعلومات وتبادلت اخلربات املتعلقة ابإ
ىل الردود اليتو  .اجلوانب املشرتكة وأأوجه الاختالف يف الأطر واملامرسات القانونية عىل الصعيد الوطين  استندت املناقشات اإ

نفاذ امللكية الفكرية، وسلطات  تلقاها اس تقصاء مفصل يغطي مجةل أأمور، من بيهنا القضااي املتعلقة ابلس ياسات الوطنية لإ
نفاذ، والتدابري القانونية املتاحة، والتخلص من السلع اخملالفة للملكية الفكرية تس تعرض هذه املسامهة نتاجئ هذا و  .الإ

نفاذ يف   .بدلان املشاركة يف الربمانم ال الاس تقصاء، وابلتايل تقد  نظرة عامة عىل نظم الإ

 ملاكحفة التقليد بريواسرتاتيجية   أأول.

عىل الرمغ من أأن امللكية الفكرية يف مصمي معل املنظامت اليت أأقميت أأو تأأسست لغرض وحيد هو حامية و/أأو تعزيز  .1
نفاذها، شأأهن ىل حد ما من املؤسسات امللكية الفكرية واإ ن اقتصاد لك بدل به منظومة معقدة اإ ا يف ذكل شأأن املعهد يف بريو، فاإ

ما لأن دلهيا وظائف مرتبطة ابمللكية الفكرية، أأو لأن أأنشطهتا تعمتد عىل أأفضل  )اخلاصة والعامة( اليت هتمت ابمللكية الفكرية، اإ
 .اس تخدا  ممكن للملكية الفكرية

تمتكن  أأن تنيهممة ورؤية واحض  حتت رايةمؤسساهتا للملكية الفكرية صفوف  تفشل يف توحيد ادلوةل اليت ويتعذر عىل .2

جراءات فعاةل ومس تدامة للملكية الفكرية. ومن املهم  اختاذ من بدل ل عمل املتضافر ل ال تتوىل قيادةمنظمة  ذاته وجودلقدر اباإ
 تعزيز امللكية الفكرية.حنو 

، 1992عا   املعهد سلطة وطنية خمتصة يف هذا اجملال. تأأسسمعرتف به ك عا   نكياك  املعهد ماكنه يتبوأأ ويف بريو،  .3
منا تشملتسجيل حقوق امللكية الفكرية،  ول تقترص همامه عىل بني ماليك امللكية الفكرية وبيهنم فامي  املنازعاتأأيضا تسوية  واإ

نميكن للمعهد، معال ابلصالحيات اخملوةل هل، ، الصدد. يف هذا والغري دارية  من خاللفاذ هذه احلقوق، اإ فرض عقوابت اإ
  )غرامات(.

                                         
*

 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء 



WIPO/ACE/13/6 
28 
 

نشاء املعهد و  .4 التعدي الإجراء املتخذ ملاكحفة ممارسات لثالث مراحل حمددة بوضوح  اكنت هناكيومنا هذا،  حىتمنذ اإ
 .فامي ييل:امللكية الفكرية، عىل النحو املبني  عىل

 ةاحمللي العقابيةسرتاتيجية املرحةل الأوىل: الا أألف.

، رمسية ذاتية منه ةبادر مب بناء عىل شكوى من أأحد الأطراف أأو  ،املعهد قا ، 2004و 1992بني عايم ما يف الفرتة و .5
 عمليات ملصادرة البضائع املقدلة واملقرصنة.ال لعديد من اب

جراء هذه العمليات التنس يق عىل عدة مس توايت مع الهيئات الرئيس ية .6 مثل الرشطة الوطنية ومكتب  ،ويتطلب اإ
صدار أأوامر  ةمس ئوليالقضاء  وتوىلوالسلطة القضائية.  ةالعام النيابة اكن ، ولول ذلكل لالتجارية أأماكن العملفتح قضائية ب اإ

جراء فعال اختاذ أأي  ىل يف حمك امل اإ تربز و . شديدة اخلطورةمراكز جتارية كبرية  منالعمليات  ما اس هتدفتهس تحيل، ابلنظر اإ
 ا هذه الاسرتاتيجية الأوىل.هتاليت واهجالفقرات التالية بعض العقبات 

ىل موظفي اخلدمة املدنية املشاركني يف العمليات اليت حتولهاتاكليف ال  (أأ    املنظامت الإجرامية اإ

الاجتار ابخملدرات  أأنشطة بسبب –يف التقليد والقرصنة املتورطةملنظامت غري املرشوعة اكن )وما يزال( يف وسع ا .7
ىل تويل - لصةلذات ال الأموال يوالهتريب وغس   عاقة معل وحدات الاس تخبارات  اجراءات التجنب اليت هتدف اإ  وتنفيذاإ

 .العمليات

جراءات جنائية ضد موظفي اخلدمة املدنية بدورها جرامية الإ نظامت امل واس تعانت  .8 برشاكت قانونية للرشوع يف اإ
ثناهئم عن  مرتهيهبلاملشاركني يف العملية   أأداء واجباهتم.واإ

عادة عرضالتعجيل  (ب   لسلع املقرصنة واملقدلةا ابإ

جتديد خمزوهنا من السلع غري املرشوعة يف  من تمتكن مت مدامههتا اليت التجارية أأن الرشاكت ،لك معلية عقب ولوحظ .9
 مؤكدةووجود مصادر  ،قصري للغاية. وميكن تفسري ذكل بزايدة الطلب يف السوق عىل السلع املقدلة واملقرصنة ةزمني فرتة

 جراء معلية جديدة.لإ تاكليف عالية  أأن يتحمل عبء اكن لزاما عىل املعهديف املقابل، وتكل السلع.  لتوريد

 تاكليف التخزين (ج 

صاحب املطالبة  ةمس ئوليلأن العملية تُنفذ عىل  ؛من جانب واحد الإجراءات اليت تمتالتخزين مشلكة يف  يشك وقد .10
ل عىل  ب،الإجراءات اليت تتخذ حبمك املنصما تزال( يف )و اكنت تاكليف التخزين  ،. ومن مانحية أأخرىتهنفق و   .املعهدحُتمر

يف مرحةل وبعد ذكل ، أأيضا  تاكليف التخزين والنقل املعهدتاكليف التخزين اليت حتملها  تضمنتويف التسعينات،  .11
ىل تاكليف  هاهذه التاكليف نفس يتحمل املعهد ، التخلص من السلع ضافة اإ بعض عىل التخزين  ويينطبصفة عامة و . الإتالفاإ

ىل البنية التحتية  ُ الالزمة اخملاطر، حيث يفتقر املعهد اإ ادرة، مع ما يرتتب عىل ذكل من انعدا  الأمن وخماطر ص  حلرص السلع امل
  فقدان تكل السلع.

 التجارية العقابية ادلولية ةاملرحةل الثانية: الاسرتاتيجي ابء.

حتليل التجارب ادلولية يف جمال ماكحفة هذه املامرسات. وبناًء املعهد  ، قررنصب عينيه ادلروس املس تفادة وضعمع و  .12
جراء عىل مس توى الرقابة امجلركية.ابمد قرار عىل ذكل، اعتُ   ختاذ اإ
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وما لأن معظم السلع املقدلة واملقرصنة )أأو مكومانهتا( اكنت ) الاس تدامة بدرجة عالية منهذه الاسرتاتيجية وتتسم  .13
علها مالذا حقيقيا للصادرات جي ( نوع من الاقتصاد وما يزال دلهيادلهيا )اكن يف البدلان اليت  وخباصةتنت ( يف اخلارج،  تزال

ىل بريو.  اإ

نفاذ اجلديدة و  .14 الأنديز(، وعىل املس توى ادلويل  جامعة دولعىل الصعيد الإقلميي )لواحئ  املعمتدةمبوجب معايري الإ
اجلهود  انتقلتوالالحئة ذات الصةل(،  1092املرسو  الترشيعي رمق وعىل الصعيد الوطين ) ،)معاهدات التجارة احلرة(

ىل حمطات  املتعدين عىلاملبذوةل ملالحقة  النتاجئ لأن  حتسنتدارة امجلارك. وهكذا التابعة لإ ؤقتة امل تخزينال امللكية الفكرية اإ
وهو ما من شأأنه  القنوات التجارية، خالل من وتوزيعهاالسلع املقرصنة واملقدلة صودرت فعليًا قبل أأن تمتكن من دخول البدل 

 ق مصادرة هذه السلع.ييع  أأن

دارةويف ضوء هذه اخللفية، وقرع املعهد ومكتب  .15 شرتك بني املؤسسات امل تعاون ال ( اتفاق SUNATالرضائب ) مأأمور اإ
دارة التدابري احلدودية.عىل فيه ابلعمل معا  ا، تعهد2004يف عا    تعزيز اإ

 ؛لمعهد تعيني املفتشني واعامتدمه للعمل يف حمطات التخزين املؤقتة التابعة لإدارة امجلاركل الالزتامات الرئيس ية  ومشلت .16
ملراقبة دخول البضائع اليت  اتالاس تخبار  أأساليب معلمسؤويل امجلارك يف اس تخدا   عىل منوالهؤلء املفتشون  وسار

نذار امجلريك" اذلي لملكية الفكرية. وعىل هل  خمالفهتامعدل  يرتفع التنس يق الإلكرتوين  يتضمنذا الأساس، مت تطوير نظا  "الإ
دارة امجلارك  بني ىل واردات مش بوهة  و املعهد، وجذب انتباهاإ أأما  املعهد  دعاوى رفعحىت يمتكنوا من ،أأحصاب احلقوق اإ

 .بيقني ات زمنية قصرية للغاية  مدةملصادرة البضائع يف غضون 

نظا  تعاون يتسم ابلكفاءة  دم مت حيث ، بامثره الهيئة الوطنية الرقابية لإدارة الرضائبو  املعهد بني هذا التنس يق وأأىت .17
تاكليف أأقل بكثري من ال اطر و قدر من اخملمن حيث النتاجئ احملققة يف مصادرة السلع املقرصنة واملقدلة ب والنجاح ،والفعالية

ية السلع املقرصنة واملقدلة قُدرت حم التجارية. ولتوضيح هذه النقطة،  املناطقاليت جتري يف العمليات  املتكبدة يفتكل 
 ُ  المكية ما يعادل يف حمطات ختزين مصلحة امجلارك، بتلكفة تشغيلية ولوجستية أأقل، العملصادرة خالل شهرين من امل

 املناطق التجارية. يف معليات ،يف املتوسط عامني، يف املضبوطة

ىل  و .18 ضافة اإ ذكر تطورين أأن نأأيت عىل امللكية الفكرية، ينبغي  التعدايت واجلرامئ يف جمالتدابري ملاكحفة ُوصف من اإ
 .أ خرين

   صالحيهتا مشلت ماكحفة  ولأن، 28289امجلركية مبوجب القانون  اجلرامئاكحفة مل، ُأنشئت جلنة 2004يف عا
مؤسسة عامة وخاصة  14رصنة، وتتأألف من امجلركية والقاجلرامئ ، فقد اختذت امس جلنة ماكحفة والتقليدالقرصنة 

 .والقرصنة والهتريب التقليدملاكحفة 

 -  املصلحة الوطنية )مصمي  يف والتقليدماكحفة القرصنة  اجراءاتادلوةل بأأن  أأعلن جملس، 2012يف عاD. S No. 

003 - 2012 - Produce ،) يالء الاهامت  ل  .لتدابري احلدوديةمع اإ

 لتجارة املرشوعة وبناء ثقافة جممتعية جديدةا لتعزيزرتاتيجية املرحةل الثالثة: اس جمي.

 تضم ،العديد من القضااي الشائكة تنطوي عىليس تلز  معاجلة مشلكة  والتقليدأأن التعامل مع القرصنة  املعهددرك يو  .19
ذا  دراس هتاعوامل قانونية واقتصادية واجامتعية وثقافية جيب   بنجاح. تُقوضأأن لهذه املامرسات  اكنبصورة لكية اإ

ن اكنت رضورية للغاية وتس تحق التعزيز، فهيي ، الإجراءات العقابية اليت تتخذها ادلوةل عىل قصورالتجربة  وتربهن .20 واإ
 .غري اكفية
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دامئا من منظور  رؤيته مع رضورة ،حقوق امللكية الفكرية تكرار سلوك التعدي عىل تعليلميكن  ل شك أأنهو  .21
 .السوق

مدادات وجودتأأكيد  وبناء عىل ذكل ، ميكن - .22 ىل حد  من اإ طلب عىل هذه السلع. ومن هذا  وجودالسلع املقدلة اإ
من ض وعر تغيري املوابلتايل الطلب عىل هذه السلع،  لتقليصادلوةل  تتخذهااملنطلق، صيغت اسرتاتيجيات لعامتد تدابري 

الأمر عىل  تيسريمن خالل  ،جه التحديدصيغت ويف الوقت نفسه اسرتاتيجيات ملعاجلة جانب العرض عىل و كام هذه السلع. 
. هبا اس تخدا  عالماهتا التجارية اخلاصةو لتجارة بصورة قانونية، ل ( الصغرى لرشاكتاذلي يزود هذه السلع )الأسايس القطاع 

 هذه التدابري ابلتفصيل أأدمانه. عىل القاء الضوءسيمت 

 طلب عىل السلع املقدلة واملقرصنةالتصدي للتدابري  (أأ  

 رشاء سلعة مقدلة.ل املس هتكل العادي  ما اذلي يدفعهنا هو  اذلي يطرح نفسه املهمالسؤال و  .23

)أأ( س يفكر املس هتكل  الشخصالسلع غري الأصلية أأرخص.  تصوره أأنبذكل ل  بقو اجلواب الأول هو أأن املس هتكل و  .24
ذا اكنت هذه داخهلمليا بالعادي  يغيب عن فر بعض املال". و لأ  اأأقل تلكفة من املنت  الأصيل، سأأشرتهي السلعة املقدلة: "اإ

 .املقدلةتكل السلعة  جراء و)أأ( التاكليف املتوسطة الأجل والطويةل الأجل اليت سيتكبدها  ه الشخص ذهن

أأقل جودة، أأو أأقل  املقدلة، تكون السلع املعنية للسلعةاملدى املتوسط )أأو حىت القصري(، تبعًا  أأنه عىل الواقع ،و  .25
ىل اخنفاض يف متانة، أأو تشك خماطر حصي ة، أأو حىت خطرًا عىل احلياة. عىل املدى الطويل، يؤدي بيع السلع املقدلة اإ

العامةل ، نقص يف د البطاةل أأو يول تو  ،ط استامثرات الرشاكتيثب ت عادةل، و المنافسة غري لل  وهتيئة املناخ، ائبالرض من الإيرادات 
 أأمور أأخرى. مضن

أأساسًا عىل  املقدلةالسلع  يرىعن رشاء سلع مقدلة، وذكل لأنه ل  النامجةالتاكليف  مجيعاملس هتكل العادي  ل يدرك .26
ليه، يف تُ التاكليف، عىل الرمغ من أأن هذه التاكليف س  مصدر لهذهأأهنا   بصورة حمتية.العميل عاجاًل أأو أ جاًل ،  الواقعنقل اإ

أأن  وهو ما حدا ابملعهد". ئا"سي  ئاي أأو القرصنة ش  التقليد ل يرىذلكل توجد مشلكة ثقافية لأن املس هتكل العادي و .27
 قبل لك يشء تغيري سلوك املس هتكل.تقتيض عىل حنو مس تدا   التقليدماكحفة يقرر أأن 

جيابي بصورةحىت ميكن تغيري سلوكه من الأمهية مباكن أأيضا أأن تثقيف اجملمتع  أأدرك املعهدبناء عىل ذكل، و  .28 يف و. ةاإ
طار هذا الهن ، من الواحض أأن التعلمي يف س ميكن و لبناء ثقافة احرتا  امللكية الفكرية يف البدل. يكتس أأمهية ابلغة ن مبكرة اإ

ظهارها جتاه مثل هذه املامرسات.  التحمليف سن املدرسة مس توايت  النامية اليت الأجيالتعلمي  وفقا و املناس بة اليت جيب اإ
ن  مدرسة ومعمللأطفال انفس  تصايص عملخ احلايمي جينوت،   يرتك ختطه فهيالك ما  لصفحة البيضاء،ا"الأطفال مثل فاإ

  ."انطباعا

طار و .29 نتاجيف اإ والقرصنة، اتفاقًا للتعاون  امجلركية للجنة ماكحفة اجلرامئ ابصفهتا رئيس ،اعامتد هذا الهن ، وقعت وزارة الإ
والرضائب يف املناجه ادلراس ية  ،تعزز ثقافة احرتا  امللكية الفكرية موضوعاتوزارة التعلمي لإدراج  بني املؤسسات معاملشرتك 

 لمرحةل الثانوية.ل

30.  ُ مدرسة حكومية يف لامي واكلو،  70فذت هذه اخلطة التعلميية هذا العا ، حيث مت تغيري املناجه ادلراس ية يف وقد ن
مي دف تقدهبع املعهد يف تنفيذ برمانم  مكثف لتدريب املعلمني يف تكل املدارس. ورش وذكل عقب تلميذ،  50 000 تغلوب
 .2021عىل الصعيد الوطين حبلول عا   ةجديد ةجه تعلمييامن
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 توريد السلع املقدلة واملقرصنةل  التصديتدابري  (ب 

حدى وسائل  وتبني .31 عىل  والصغريةالصغرى لمشاريع التجارية ل  املقدلة هو تشجيعتوريد السلع ل  التصديالتجربة أأن اإ
نشاء عالماهتا التجارية تسجيل العالمات  مبزاايمن المتتع هذه املشاريع  متكنت  ومن مث،  البدلقتصاد ل . وهو ما ميثل دفعة اإ

 التجارية.

 ،رشاكت وطنية متوسطة وكبرية احلجم يه مكلودعة حاليًا املن معظم تسجيالت العالمات التجارية أأ واقع، وال .32
طار التصديرشاكت أأجنبية. و قناع الرشاكت الصغر ل  ويف اإ الصغرية بتطوير عالماهتا التجارية اخلاصة و  ىلتحدي املمتثل يف اإ

 املقد  لأحصاب املشاريع التقيندف تعزيز ادلمع هب ،لأعامل التجاريةيف جمال استشارات الكرتونية لالمنصة ُأنشئت 
 .ها عىل الوجه الأمثليف اختيار العالمات التجارية وتسجيل ومساعدهتم 

لعديد من ل املنالبعيد أأمرا المات التجارية، اذلي اكن حىت ال ن هو التأأكد من أأن تسجيل الع الهدف ،بعبارة أأخرىو  .33
ذا أأصبحت أأمرا يسريا بسبب تعقيده وختصصه، س يكون أأحصاب املشاريع لعالمات ل ةالصغرى والصغرية مالك الرشاكت. اإ

بدل من لتجارية، ريصني عىل الاستامثر يف عالماهتم ااحل أأحصاب املشاريعقاعدة  س يتسع نطاقالتجارية عىل حنو مزتايد، 
 .نسخها للمتكن منتصممي عالمة جتارية مانحجة املراقبة عند ظهور الوقت يف  تضية

يبريوابرمانم   تبادل اخلربات بني البدلان املشاركة يف اثنيا.  أأمرياك للملكية الصناعية وتعزيز التمنية. -اإ

يبريوابرمانم  معل نظمها  حلقةقدت يف لامي ، عُ 2017يف نومفرب  .34 أأمرياك للملكية الصناعية وتعزيز التمنية -اإ
1

 (IBEPI )
نفاذ احلقوق يف  شاراتبشأأن اإ )الأرجنتني والربازيل الربمانم  تبادل اخلربات بني البدلان الأعضاء يف  وجرى فهيا تيسريممزية،  اإ

س بانيا وأأوروغواي وكولومبيا وكوس تارياك ومجهورية ادلومينياكن والإكوادور وغواتاميل واملكس يك وابراغواي وبريو و  الربتغال واإ
املسائل  مجةل أأمور، من بيهنا النظر يف كام جرىنفاذ حقوق امللكية الفكرية. وخالل حلقة العمل، ابإ اخلاصة  بأأنظمهتافامي يتعلق 

 املدعنيو الرشطة و  سلطات امجلاركو  )ماكتب امللكية الصناعية الوطنية الاسرتاتيجينيبني احللفاء  الروابط( 1) :التالية
اخلربة تبادل ( 3املؤقتة؛ ) يةقوانني معيارية بشأأن التدابري احلدودسن ( 2) ؛القيادات احلكومية واملرشعني(و القضاة و العامني 

نفاذ ضفاء الطابع الرمسي عىل 4يف العرص الرمقي؛ ) احلقوق املكتس بة من اإ الصغرى والصغرية لمتكيهنا من  الرشاكت( اإ
( التوعية التعلميية للمدارس 5لتسجيل( ؛ )اتاكليف اخنفاض و  التقينمات التجارية )ادلمع تسجيل العال الاس تفادة من مزااي

(. يف والإتالفعاجلة السلع املصادرة )التربع مل( ممارسات أأفضل 6احرتا  امللكية الفكرية؛ ) قواهما لبناء ثقافة جديدة مسعىيف 
لس ياسة عامة  اأأساس تصلح لتكونيد املكومانت الرئيس ية اليت يف حتد الفعالية هتبادل املعلومات يف هذ أأسهمهذا الصدد، 

يبريوابرمانم   نفاذ يفلالإ منسقة  ىل الردود و أأمرياك.  -اإ عىل اس تقصاء مفصل قدمه املشاركون الواردة  استندت املناقشات اإ
يبريوا. برمانم   يف بدلانتلخص الفقرات التالية هذه الردود، وابلتايل تقد  نظرة عامة عىل نظم التنفيذ و العمل.  حلقةقبل   اإ

                                         
1

يبريوابرمانم   ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات بشأأن   .http://www.ibepi.orgعىل:  وتعزيز التمنيةأأمرياك للملكية الصناعية  -اإ

http://www.ibepi.org/
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  س ياسات رمسية للملكية الصناعية أألف.

هذا  يف الاس تقصاءنتاجئ  جاءت. حبهثااليت مت  الرئيس يةاملسائل  أأحدلملكية الصناعية ل س ياسات رمسية  اكن وضع .35
 املوضوع كام ييل:

 

 يف املائة( أأجاب بأأن دليه س ياسات رمسية للملكية الصناعية. 83معظم البدلان اجمليبة ) أأن وكام يتبني، .36

نفاذ رمسية )ماكحفة  اجمليبةيف املائة من البدلان  91 داف، أأ عىل حنو مماثلو  .37  (:التقليدبأأن دليه س ياسات اإ

 

 

ىل أأن النسب املئوية  وجتدر .38 ىل تن قد الإشارة اإ يف  67كل، أأجاب ذلفيذ الس ياسات. اخنفضت عندما حتولت الأس ئةل اإ
 س ياسات رمسية امللكية الصناعية. وانفّذ مأأهنب البدلان املائة من
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ىل  .39 نفاذ )ماكحفة ل ةس ياسات رمسي حول تطبيقالسؤال  اكنعندما  يف املائة 64واخنفضت النس بة اإ  التقليد(الإ

 

ىل .40 مبادئ توجهيية عامة بشأأن  تتضمنأأن مفهو  "الس ياسة الرمسية" ل يقترص ابلرضورة عىل أأداة  وجتدر الإشارة اإ
مناتحقيق أأهداف حمددة للملكية الفكرية؛ ل ادلوةل اليت تتخذها جراءات الإ مجيع  ىل خطط اسرتاتيجية صاغهتا  ميتد ليشري واإ اإ

 .املؤسسات امللكفة حبامية حقوق امللكية الفكرية

 يضمامللكية الفكرية  يف جمال لس ياسات الرمسيةل منوذج  سأأس وضع، الربمانم  اخللفية، مت، من خاللهذه  ويف ضوء .41
 .التحسينات كوس يةل لإدخالمجيع مؤسسات امللكية الفكرية العامة واخلاصة يف لك بدل، 

 والصغرية رىالصغالرشاكت  العامة بشأأن لس ياسةا ابء.

للرشاكت عىل السؤال املتعلق بنس بة العالمات التجارية املسجةل  قصاءابلس ت املشموةلنصف البدلان  مل جتب سوى .42
يف املائة من التسجيالت  40و يف املائة11 بأأن ما يرتاوح بني اجمليبة  يف املائة من البدلان 32 دافالصغرى والصغرية. أأ 

يف  80و 61يف املائة من البدلان اجمليبة أأن ما بني  34 أأفاد، بيامن صغريةو  ىالوطنية للعالمات التجارية تطلهبا رشاكت صغر 
 صغرى والصغرية.الرشاكت يه لل املائة من التسجيالت الوطنية للعالمات التجارية 
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البدل املعين.  يضطلع هباالتدابري الرتوجيية اليت  مؤرشا عىلالنسب املئوية املذكورة أأعاله  تكونويف بعض احلالت،  .43
لرشاكت الصغرى ل  اململوكةعىل سبيل املثال، يف حاةل كولومبيا، اليت أأبلغت أأعىل نس بة من العالمات التجارية املسجةل 

ىل س ياسة  تُعزى ه النس بةاملناقشة أأن هذ وتبني منيف املائة(،  80و 71بني ما )املشاركة يف الربمانم  بدلان ال والصغرية بني  اإ
و  61أأن ما بني  أأفادتيف حاةل غواتاميل، اليت أأما يف املائة.  25صغرية، بنس بة الصغرى و الجيل للرشاكت ختفيض رسو  التس 

ىل ختفيض  يُعزىيف املائة من ماليك العالمات التجارية املسجلني مه رشاكت صغرى وصغرية، ل  70 هذا املس توى املرتفع اإ
منا الرسو  ىل س ياسة تقدمي ادلمع التقين، واإ وزارة  اليت قامت هباالتسويق أأنشطة مشلت و والصغرية،  رىت الصغللرشاك اإ

 الاقتصاد من خالل جامعة خاصة.

بأأهنا  أأفادتوالصغرية اليت  رىالصغللرشاكت  املئوية ادلقيقة ابلنس بةعلق تتللتفكري  ةمثري  أأخرى ةرئيس ي ومثة مسأأةل .44
 حقوق امللكية الصناعية. اكن الرد عىل النحو التايل: انهتكت

 

يف  100و 51ما بني  نس بة ترتاوح يف املائة من البدلان اجمليبة تعرتف بأأن 67من الرمس البياين أأن  يُس تنت وقد  - .45
ىل رشاكت صغ  القلق. تبعث عىلهذه الأرقا  و وصغرية.  رىاملائة من املنهتكني املبلّغني ينمتون اإ
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، تقرر وليست مالكة لهاالعالمات التجارية  ىلمتعدية ع ضوء الاس تنتاج القائل بأأن الرشاكت الصغرى والصغرية يف .46
ىل تنفيذ س ياسات تسهل تسجيل حقوق امللكية الصناعية احل انتفاء ىل  جلذبالرشاكت كوس يةل لهذه اجة اإ هذا القطاع اإ

ما من خالل ختفيض رسو    .يسري التسجيلين لت تقادلمع ال تقدمي  من خاللأأو التسجيل التجارة الرمسية والقانونية، اإ

 نفاذسلطات الإ  جمي.

الربمانم  هو أأهنا املشاركة يف بدلان ال أأن القامس املشرتك بني خمتلف ماكتب تسجيل العالمات التجارية يف  ومع .47
دارية،  نفاذ هذه احلقوق.  أأن يكونليس ابلرضورة لكن سلطات اإ هذا هو احلال عندما يتعلق الأمر بتحديد السلطة امللكفة ابإ

جاابت  :اليت شككت يف املوضوع عىل النحو التايليف الربمانم   البدلان املشاركة واكنت اإ

 

نفاذسلطة وكام يتبني،  .48 ، الاس تقصاءيف املائة من البدلان اليت مشلها  67حرصية يف بصورة قضائية السلطة ال يه  الإ
دارية  ان اليت مشلها يف املائة من البدل 25 فاد. ومع ذكل، أأ من البدلان يف املائة فقط 8حرصية يف بصورة ويه سلطة اإ

بدل عضوا يف  13سواء. بعبارة أأخرى، من بني حد بأأن الإنفاذ اكن خموًل للسلطات القضائية والإدارية عىل  الاس تقصاء
 نظا  خمتلط. دلهيا فقط بدلان ، ثالثةالربمانم 

ذا اكنت .49 لأن  ،عالمات التجاريةال تقليدتصة يف حاةل يه اخمل القضائية السلطة   الإدارية أأ ة السلط ومن املهم حتديد ما اإ
الإجراء الإداري. وقد انعكس هذا الاختالف يف  ه يفالإطار الزمين لالإجراءات القضائية )يف ادلرجة الأوىل( خيتلف عن

 :الاس تقصاءردود 
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العالمات التجارية )يف  بتقليديف املائة فقط من البدلان اجمليبة بأأن الإجراءات القضائية املتعلقة  25 فاد، أأ يتضحام وك .50
يف املائة من الإجراءات الإدارية بشأأن  40تسوية  أأنه ميكنتسويهتا يف أأقل من س تة أأشهر، يف حني  جتريادلرجة الأوىل( 

 هذا املوضوع يف أأقل من س تة أأشهر.

 القانونيةتدابري ال  دال.

 ؤقتةالتدابري امل (أأ  

نفاذ يف  الاس تقصاءحبث  .51 يف املائة من البدلان  86. أأوًل، تبني أأن شاركة يف الربمانم ن امل بدلاال نطاق معل سلطات الإ
 .ابختاذ تدابري احرتازية ة الأمردلهيا سلط الاس تقصاءاليت مشلها 
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نفاذ يف مجيع بدلان الربمانم  اجمل  .52 ، تعدهيايبة تمتتع بصالحية طلب مصادرة السلع املزعو  واثنيًا ، تبني أأن سلطات الإ
 الاس تخدا من  واملنع وتقييد احلركةيف املائة فقط دلهيا مجموعة واسعة من التدابري املؤقتة مثل املصادرة  37.5يف حني أأن 

زاةل الإعالمانتووقف   .الواردات ووقف الصادرات وحسب البضائع من السوق واإ

 

 

 

 

طلب وديعة ضامن لصاحب احلق وضع  الربمانم  املشاركة يف وىه اشرتاط البدلان ،مسة هامة للغايةتكشفت  ،لثااث .53
 .عىل هذا السؤال أأجابت اليتاملائة من البدلان  يف 57 وجيب استيفاء هذا الرشط يفالتدابري املؤقتة. أأمر 
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ىلتسلط هذه املعلومات الضوء عىل الصعوابت احملمتةل اليت يواهجها ماكل العالمة التجارية عندما يطلب  .54 السلطة  اإ
 ابختاذ تدابري احتياطية حيث أأن الضامن املطلوب قد يكون ملكفًا للغاية )الوقت والتاكليف املالية(. الأمراخملتصة 

 تدابري حدودية (ب 

يداع تشرتطيف املائة(  70يبة )وقد تبني، كام هو احلال يف بريو، أأن معظم البدلان اجمل  .55 وديعة عند طلب تدابري  اإ
 احلدود.

 

 

 

 بدلانال يف بريو تدابري حدودية، وينطبق ذكل عىل لك بدل من طرف  أأي طلبعد   سببا يفهذا الرشط يعد و  .56
  .الربمانم   املشاركة يف

 اخلتاميةج( التدابري 

، لوحظ أأن الغرامات يه العقوابت الوحيدة الربمانم  املشاركة يفبدلان ال ومن بني التدابري اليت ميكن اختاذها يف  .57
جيوز فرض غرامات و تاكليف ونفقات.  اجمليبة البدلانمن املائة  16قد تفرض و ، اجمليبةيف املائة من البدلان  50املفروضة يف 

امات تاكليف ونفقات وغر  قد تُفرضخرى الأ يف املائة  17، ويف اجمليبةيف املائة من البدلان  17يف  ومصاريف وتاكليف
 .عويضاتتو 
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 املُصادرة بصورة هنائيةالتخلص من البضائع  هاء.

التاكليف اليت تتحملها السلطات لتخزين البضائع املصادرة  الربمانم معل  حلقةيف  تعريفهامن املشالك اليت مت و  .58
، كام هو احلال يف يتحملهاول  بصورة رئيس يةوالتخلص مهنا. وخالل املناقشة، تأأكد أأن هذه التاكليف تتحملها السلطات 

 يف هو اخليار الوحيد املتاح قانومانً الإتالف  نلأ أأحصاب حقوق امللكية الفكرية. وتتفامق املشلكة أأو بريو، أأحصاب املطالبات 
ُ  اجمليبةيف املائة من البدلان  37  صادرة.للتخلص من السلع امل

 

 

نفاذ القرارات الإدارية واو.  قابلية اإ

نفاذ امللكية الفكرية الإدارية يف ل  اخملوةلتُعد الصالحيات  .59 نفاذ قراراهتا  الربمانم  املشاركة يف بدلانال سلطات اإ من أأجل اإ
نفاذ  اجمليبةبدلان هذه ال يف املائة من  25 ه يفأأن واملناقشات عن الاس تقصاءمسأأةل ابلغة الأمهية. وكشف  ل تكل سلطات اإ

نفاذها. ويتعني علهيا ،اراهتا اخلاصةحقوق امللكية الفكرية الإدارية سلطة تنفيذ قر  ىل القضاء لإ  اللجوء اإ
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 التعاون زاي.

لقاء الضوء عىل، جيب وختاما .60 نفاذلإ  مسة رئيس ية اإ مس توى التنس يق بني السلطات امجلركية ، ويه جراءات الإ
وهو تنس يق بني تكل السلطات  بعد  وجوديف املائة من البدلان املس تجيبة أأفاد  25وماكتب امللكية الصناعية. وقد تبني أأن 

 اخلطر. ما يدق مانقوس

 

 ]هناية الوثيقة[
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الكوري  التدابير اإلدارية التي يتخذها مكتب الملكية الفكرية

 وحماية األسرار التجارية العادلةالمنافسة غير  حظربموجب قانون 

 

عداد الس يد تيونغ املكتب الكوري للملكية الفكرية،  يف يل، املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة الأطراف مسامهة من اإ

 *مدينة داجيون، مجهورية كوراي

 ملخص
دارية بتدابري الفكرية للملكية الكوري املكتب يضطلع ىل الاس تجابة بغية مزتايد حنو عىل اإ  العادةل غري املنافسة ممارسات اإ

ذ ومصاحله. املس هتكل ملكية حبقوق الهنوض هبدف  عدلت فقد العادةل غري املنافسة حظر يف هجدا كوراي مجهورية تبذل واإ

 من لك التعديالن ووسع .2018 وأأبريل 2017يناير يف الرسية التجارية املعلومات وحامية العادةل غري املنافسة حظر قانون

 للملكية الكوري للمكتب املمنوحة السلطة نطاق ىلع فضال العادةل غري املنافسة أأفعال من فعال اعتباره ميكن ما نطاق

صدار فهيا العادةل غري املنافسة ممارسات يف يشتبه اليت القضااي يف للتحقيق الفكرية  وتصف بشأأهنا. تصحيحية توصيات واإ

 يبذلها اليت املعززة اجلهود وتبني الفكرية للملكية الكوري املكتب اختصاصات عن فضال التعديالت أأحدث املسامهة هذه

فراديتني. دراس تني اس تعراض خالل من العادةل غري املنافسة لأفعال الانتصاف يف املكتب  اإ

 العادةل غري املنافسة حظر قانون القانوين: الإطار .أأول

 بسلطة الفكرية للملكية الكوري املكتب يمتتع التجارية الأرسار وحامية العادةل غري املنافسة حظر قانون مبوجب .1

ن التصويبية التوصيات وتقدمي العادةل غري املنافسة ممارسات أأنواع بعض يف التحقيق  يف العمل نظا  اضطراب اكتشف اإ

ىل أأيضا الاختصاصات هذه تتد ،2017يناير يف العادةل غري املنافسة حظر قانون تعديل ذومن السوق.  يُقدل اليت الأفعال اإ

ىل "شك" عبارة وتشري فيه. وقته رابستامث أ خر خشص طوره ابلفعل موجود منت  شك مبوجهبا  أأو املنتجات أأحد هيئة اإ

 ".1" (1) 2 املادة يف املبني النحو عىل هذه من توليفة أأي أأو بريقه أأو لونه أأو صورته

ضايف تعديل حدث ،2018أأبريل ويف .2  للأفاكر به املرصح غري الاس تخدا  ملنع العادةل غري املنافسة حظر قانون عىل اإ

 أأو املزايدات أأو الاقرتاحات خالل من أأو الصفقات بشأأن املشاورات خالل مثال التجارية، العالقات يف عهنا يُكشف اليت

ىل وابلإضافة املسابقات.  قبيل من التجاري النشاط ملاكن التجاري( )املظهر العا  املظهر تقليد أأشاكل القانون حيظر ذكل اإ

طار يف العادةل غري املنافسة من الصنفان نهذا ويقع تاجر.امل  لأحد اخلارجية أأو ادلاخلية التصماميت أأو عالماته  اختصاصات اإ

 التوصيات. وتقدمي ابلتحقيق املعنية الفكرية للملكية الكوري املكتب

 العادةل غري املنافسة أأفعال أألف.

 دراس تني ءضو  يف العادةل غري املنافسة حظر قانون من املهمة املواد التفصيل من أأكرب بقدر املقبةل الفقرات تصف .3

فراديتني  الإدارية. التدابري عىل التعديالت تأأثري مدى توحضان اإ

                                         
* 

 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ راء يه الوثيقة هذه يف عهنا املعربر  ال راء
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 التجارية املنشأ ت بني فامي الالتباس يف التسبب )أأ(

ن العادةل غري املنافسة أأفعال من فعال الفعل يعترب العادةل، غري املنافسة حظر قانون من ()ب(1)2 للامدة وفقا .4  اإ

 خشص لمس مشاهبة أأو مطابقة عالمات ابس تخدا  أأخرى أأنشطة أأو أ خر لشخص التجارية املرافق مع الالتباس يف تسبب

ىل تشري أأخرى عالمة أأية أأو شعاره أأو التجاري امسه أأو أ خر  كوراي. مجهورية يف واسع نطاق عىل يش هتر أ خر خشص نشاط اإ

ىل تشري اليت الأخرى "العالمات أأن 2018 أأبريل تعديل وأأوحض  املنتجات بيع أأساليب تشمل أ خر" لشخص جتاري نشاط اإ

 اخلارجية. أأو ادلاخلية وتصماميته عالماته مثل التجاري النشاط ملاكن العا  املظهر عن ضالف اخلدمات، توفري أأو

 املنت  شك تقليد )ب(

 أأو سلع بيع العادةل غري املنافسة أأفعال من فعال يعد العادةل غري املنافسة حظر قانون من ()ط(1)2 املادة مبوجب .5

قراضها قراضها أأو بيعها لغرض عرضها أأو اإ  تقليد يرتبط وقد أ خر. خشص صنعها سلع شك قدلتُ  اس تريادها أأو تصديرها أأو اإ

 أأفعال من فعال الفعل هذا يعترب ول .العنارص هذه من توليفة أأي أأو بريقها أأو لوهنا أأو صورهتا أأو السلعة هبيئة الشك

ن العادةل غري املنافسة ن أأو الأوىل للمرة الأصيل املنت  تطوير عقب س نوات ثالث من أأكرث مرور عقب وقع اإ  هذا اكن اإ

 بعيهنا. السلع من نوعية بني فامي اس تخدامه يش يع املظهر

 أ خر خشص عن الصادرة الاقتصادية القمية ذات للأفاكر به املرصح غري الاس تخدا  )ج(

ىل ترىق اليت الأفعال من العادةل غري املنافسة حظر قانون من  ()ك(1)2 للامدة وفقا .6  العادةل غري املنافسة مس توى اإ

 )مبا جتارية مفاوضات أأثناء علهيا حصل أأو ،اقتصادية بقمية أ خر خشص هبا أأىت جتارية أأو فنية اأأفاكر  يس تخد  احتيايل فعل أأي

 جتارية ماكسب أأو جتارية خشصية ماكسب لتحقيق ابلصفقات(، اخلاصة املشاورات أأو املزايدات أأو الاقرتاحات ذكل يف

ىل تقدميها أأو للغري، ىل أ خر خشص أأفاكر اس تخدا  يرىق ل ذكل ومع لس تخداهما. أأخرى أأطراف اإ  أأفعال من فعل كونه اإ

ن العادةل غري املنافسة  الصناعة. يف الأفاكر هذه معرفة انتشار حاةل يف أأو ابلفعل يعرفها علهيا حيصل اذلي الطرف اكن اإ

 الإدارية التدابري ابء.

 العادةل: غري املنافسة حظر قانون من 7 مادة ( أأ )

 عادةل غري منافسة أأفعال أأهنا يشتبه اليت الأفعال يف التحقيق

 حظر قانون من (1)2 املادة يف عليه املنصوص العادةل غري املنافسة فعل وقوع من التأأكد تس تلز  اليت احلالت يف .7

 من (2) أأو (1) 2-3 البندين أأو 3 املادة مبوجب خمالفة حدوث من أأو و)ك((، )ح( البندين )ابس تثناء العادةل غري املنافسة

 املكتب لرئيس جيوز الأمر، اهذ حصة من التأأكد ذكل خالف فهيا يتعذر اليت واحلالت العادةل، غري املنافسة حظر قانون

صدار الفكرية للملكية الكوري  املنتجات أأو ادلفاتر أأو الواثئق لفحص ابلتصنيع اخلاصة أأو التجارية املرافق بدخول ارمسي اأأمر  اإ

 تفتيشها. أأو اختبارها لأغراض الالزمة املنتجات من ممكنة حمية أأقل مجلع أأو
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  العادةل: غري املنافسة حظر قانون من 8 مادة )ب(

 اخملالفات بتصويب التوصيات

ن .8  الفكرية للملكية الكوري املكتب رئيس يصدر أأن جيوز عادةل، غري منافسة أأنه يشتبه اذلي الفعل وقوع ثبُت اإ

تيان عن ابلتوقف للجاين تصويبية توصية زاةل أأو التعدي اإ  ل حمددة زمنية فرتة غضون يف املتعدية العالمة تدمري أأو ابإ

 يوما. 30تتجاوز

ىل التابعة الفكرية امللكية يف التحقيق شعبة خالل ومن .9  للمكتب جيوز الفكرية، امللكية وحامية ادلويل التعاون مكتب اإ

 بشأأهنا، والتشاور عهنا والإبالغ عادةل، غري منافسة ممارسات أأهنا يُزمع اليت املامرسات يف التحقيق الفكرية للملكية الكوري

ىل ابلس امتع والسامح صدار ال راء اإ بالغ الإدارية الغرامات وفرض التصويبية، التوصيات واإ  العامة النيابة مكتب أأو الرشطة واإ

ثبات حاةل ويف عهنا.  عن تزيد ل ملدة ابلسجن اجلاين معاقبة جيوز العادةل، غري املنافسة فعل وقوع العامة النيابة أأو الرشطة اإ

 جنويب. كوري ون مليون 30 تتجاوز ل عليه امةغر  فرض أأو س نوات ثالث

فرادية دراسات .اثنيا  الفكرية للملكية الكوري املكتب اختذها اليت الإدارية ابلتدابري اإ

 املنت ( مظهر )تقليدلبنوش قضية أألف.

 أأساس ية بيامانت أأ(

ىل منا ،2017عا  أأغسطس شهر يف .10 حدى أأن الفكرية للملكية الكوري املكتب عمل اإ  اليت "لف"أأ  الناش ئة الرشاكت اإ

 مبارش لتقليد نتيجة رضر من تعاين الوجبات، عن بديال يس تخد  مسحوق عن عبارة وهو Labnosh ابمس منت  نت 

  ".مي"ج التجزئة واتجر "ء"اب الصانع عليه أأقد  للمنت 

 

 املقدل املنت  الأصيل املنت 

 

 

 

 اليت احلاوية /العبوة منت   الصانع مع وحقق اجلانبني مع مقابةل الفكرية للملكية الكوري املكتب أأجرى القضية هذه ويف .11

 وممثيل وحمامني جامعيني أأساتذة ذكل يف مبا متعددين خرباء أ راء الفكرية للملكية الكوري املكتب ومجع فهيا. املنت  يوضع

داريني. وقضاة الفكرية للملكية الكوري املكتب يف عاملني احصنيفو  الصناعي التصممي  اإ
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 والنتاجئ الاس تنتاجات )ب(

 اختاذها املزمع الشامةل النظرة املنت : شك نطاق

 شك من جزء وتغليفه املنت  حاوية اعتبار ميكن كوراي، مجلهورية العليا احملمكة أأسس هتا اليت القضائية للسوابق وفقا .12

ىل النظر ميكن املنت ، من يتجزأأ  ل جزء يعتربان الذلان التغليف أأو احلاوية تقليد وعند  .املنت  تقليدا أأنه عىل جوهراي الناجت اإ

 للمنت .

ن وذلا منفصةل. اعتبارها ميكن ل بطاقة حتمل عبوة يف لبنوش  وامسه املسحوق الوجبات بديل اكنو  .13  العبوة فاإ

د قرار اختاذ عند جممتعة حفص موضع اكنت املنت  وحمتوايت لصقةامل والبطاقة  املنت . لشك تقليد وجود مدى حيدد ريااإ

 الاس تخدا  املنت : اس تخدا 

 املنافسة أأفعال من فعال أ خر خشص يصنعها اليت السلع مظهر تقدل اليت السلع العادةل غري املنافسة حظر قانون يعترب .14

ذا العادةل غري ة السلع بيعت اإ  أأثبت احلاةل هذه ويف ُصدرت. أأو اس توردت أأو الإقراض أأو للبيع رضتعُ  أأو ُأقرضت أأو املقدل 

 متاجر يف وابعها "ء"اب الصانع من تعدهيا املزعو  السلع اشرتى "مي"ج التجزئة اتجر أأن الفكرية للملكية الكوري املكتب

لكرتونية. جتارة مواقع وعىل مادية  اإ

فعالا اس تثناء كرث مرور عقب تمت اليت لأ صيل: املنت  تطوير عىل س نوات ثالث من أأ  ينطبق ل الأ

 سبمترب12 يف الوجبات بديل للمسحوق الهنايئ املنت  بيع وبدأأ  ،2016سبمترب 8 يف لبنوش لعبوة تصممي أأول ُطرح .15

 احلاةل. هذه عىل الاس تثناء ينطبق ل وذلا السوق. الهنايئ املنت  دخول من اعتبارا س نوات ثالث تر مل وبذكل .2016

 ينطبق ل املامثةل: للمنتجات العادي الشك

طالق قبل .16  منفصةل أأكياس هيئة عىل مثال أأخرى هيئات عىل موجودة الوجبات بدائل مساحيق اكنت لبنوش املنت  اإ

 الشك كذكل يعترب ومل املامثةل، للمنتجات تقليدية عبوة لبنوش ملنت  العا  الشك يعترب مل وذلا ابمجلةل. للبيع وحاوايت

 املنت . وظيفة عن للتعبري املتاح الأوحد

 التقليد املنت : شك

 امتد بل واحملتوايت الالصقة والبطاقة احلاوية مثل فردية عنارص عىل لبنوش منت  مع اجلوهري الامتثل يقترص مل .17

نتاج من عا  بشك املنت  شك ليشمل  املنت  شك تطوير اجلائز من يكن مل لبنوش الرئييس املنت  فبدون ".ء"اب الصانع اإ

 عن وفضال املنت . لتصممي الأساس ية اخلصائص مس توى عىل املنتجان تشابه طفيفة، اختالفات من الرمغ وعىل املتعدي.

ن التحليل، موضع السلع مظاهر بني اجلوهري التشابه تيثبُ  حيامن الراخسة القضائية للسوابق ووفقا ذكل  فرتضتُ  التقليد نية فاإ

 الهنايئ. القرار يف عا  بشك

 التصويبية التوصية

نتاج عن "مي"ج التجزئة واتجر "ء"اب الصانع يقلع أأنب الفكرية للملكية الكوري املكتب أأوىص .18  ميتنعا أأنو  املقدل   املنت  اإ

  الأصيل. املنت  صانع لأهنا التقليد من الناش ئة "لف"أأ  الرشكة أأرابح حامية بغية يوما 30غضون يف بيعه عن
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 التجارية( املنشأ ت بني الالتباس يف )التسبب تشانغ بيونغ يف ةالش توي الأوملبية الألعاب حاةل ابء.

 أأساس ية بيامانت )أأ(

 الرشكة اس تخدمهتا عالمات فيه تس ببت اذلي ابللتباس تتعلق الفكرية للملكية الكوري املكتب عىل قضية عرضت .19

 للبث كربى رشاكت ثالث اكنتو  .2018 عا  تشانغ بيونغ يف الش توية الأوملبية ابلألعاب يتعلق فامي احملمول لتصالت "ال"د

 اليت ابلعالمات مقارنة لكهيام أأو مشاهبة عالمات أأو العالمات نفس تس تخد  محالت بثت قد "ال"د الرشكة رعاية حتت

لعاب املنظمة اللجنة تس تخدهما لهيا يشار )اليت الباراملبية والألعاب 2018 لعا  تشانغ بيونغ يف الش توية الأوملبية للأ  لحقا اإ

 اللجنة(. ابمس

ذا فامي التحقيق الفكرية للملكية الكوري املكتب من اللجنة والمتست .20 عالمانت اكنت اإ  ممارسة شلكت "ال"د الرشكة اإ

ىل أأدت عادةل غري منافسة  الأعامل. أأنشطة أأصل بشأأن التباس اإ

 اخلاصة التجارية العالمات

 ابللجنة
 "ال"د ابلرشكة اخلاصة التجارية العالمات

 2018 تشانغ بيونغ

لعاب "فاعليات "،2018 تشانغ "بيونغ كمي"، "يومان  -  الأولميبية"، الرايضية للأ

 "الألعاب وطين"، "فريق س نوات..."، "لأربع تشانغ"، بيونغ "ميداليات

خل... الش توية"،  اإ

 عىل كوراي يف بمك "مرحبا ابلقضية: املتصةل والصور النصوص بعض - "ال"د -

 اخل... "5Gش بكة

 

 والنواجت النتاجئ )ب(

ىل تشري العالمة  أ خر جتاري نشاط اإ

ن وذلا الشعارات. أأو التجارية العالمات عىل العالمة تقترص أأن يلز  ل القضائية للسوابق وفقا .21  تشري اليت العالمة فاإ

ىل ما الفكرية للملكية حقوق عىل تش متل قد اللجنة أأنشطة اإ  تشانغ بيونغ يف الأوملبية الألعاب بامتمئ تتصل مشهورة أأو مسجةل اإ

 والرسائل السابقة الش توية الأوملبية الألعاب سبيل من الأوملبية، التظاهرات تس تلهم عنارص عن فضال وشاراهتا، وشعاراهتا

 الأوملبية.

 مشاهبة أأو مماثةل عنارص اس تخدا 

عالمانت بُثت .22 ىل تستند أأوملبية رسائل عىل واش متلت 2018 يناير وحىت 2017ديسمرب من "ال"د الرشكة اإ  الألعاب اإ

لعاب الرشفية السفرية الإعالمانت واس تضافت والزتجل. الثل  بأألواح الزتحلق مثل الكربى الأوملبية الرايضية  يومان الأوملبية للأ

 أأعادت عبارات أأيضا "ال"د الرشكة واس تخدمت يون. سونغبني وهو الأومليب الكوري الفريق أأعضاء أأحد عن فضال كمي،
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ىل ىل وابلإضافة الأوملبية. الألعاب الأذهان اإ  رشكة أأعدهتا اليت الإعالمانت حمتوى مقارنة عند الرعاية أأصاةل تيزي صعب ذكل اإ

KT عالمانت مبحتوى للجنة راعي أأكرب ويه  ".ال"د املنافسة الرشكة اإ

حداث يف التسبب فعل  التباس اإ

 منظور أأو ضيق منظور من الالتباس تفسري ميكن كوراي مجلهورية العليا احملمكة أأرس هتا اليت القضائية للسوابق وفقا .23

منا جتارية منشأأة أأن الشخص يظن عندما الالتباس يقع أأن فيجوز واسع.  يكتنف عندما وأأيضا أأخرى جتارية منشأأة يه اإ

دارية العالقة هذه أأاكنت سواء جتارية، منشأ ت بني فامي عالقة وجود الغموض  قوضت وذلا تعاقدية. أأو مالية أأو يةتنظمي  أأو اإ

 اللجنة. هجود حساب عىل ابلس تفادة ابللجنة اخلاصة املبيعات أأنشطة "ال"د الرشكة

 العادةل غري املنافسة بشأأن الهنايئ القرار

عالمانت شاهدوا اذلين املس هتلكون يفرتض أأن املمكن من اكن .24  أأو مالية أأو تنظميية عالقة وجود "ال"د الرشكة اإ

ذ واللجنة. "ال"د الرشكة بني فامي ةتعاقدي هنا الشك هبذا املس هتلكني أأذهان يف التباسا "ال"د الرشكة أأحدثت واإ  حتقق فاإ

 خالل من امجلهور تضلل "ال"د الرشكة اكنتو  ابللجنة املرتبطة املس هتلكني ومصاحل املصداقية حساب عىل الاس تفادة

 أأخرى وعنارص الأومليب الشعار ابس تخدا  التظاهرة عن الإعالن يف حقوق لها بأأن والتلميح للجنة املايل ادلمع بتقدمي الإحياء

ن ذكل وعىل الأوملبية. الألعاب تس تلهم  رايضية فاعليات ةواس تضاف كمي" يومان مع 2018 تشانغ بيونغ أألعاب "ندمع عبارة فاإ

 قوضت وذلا ابلإعالمانت. ارتباطها عند دةلالعا غري املنافسة أأفعال من فعال تعترب الش توية الأوملبية ابلألعاب خاصة رمسية

 اللجنة. هجود حساب عىل ابلس تفادة ابللجنة اخلاصة املبيعات أأنشطة "ال"د الرشكة

 التصويبية التوصيات

 اخلاصة التنظميية ابلأنشطة املتعلق الالتباس يف تسبب ما العادةل غري املنافسة أأفعال من فعال "ال"د الرشكة ارتكبت .25

يقاف "ال"د للرشكة تصويبية توصيات الفكرية للملكية الكوري املكتب أأصدر وذلا ابللجنة. عالهنا ابإ  الألعاب "رعايهتا" عن اإ

 غري املنافسة حظر قانون ينصو  حذفها. أأو "ال"د الرشكة تقدهما اليت ابخلدمات املتعلقة الإعالن عالمات تعديل أأو الأوملبية

ذ ذكل ومع الوضع. ويبلتص أأقل أأو يوما 30 مدهتا فرتة عىل العادةل  موعد اقرتاب الفكرية للملكية الكوري املكتب يراعي واإ

 التوصية. اترخي من اعتبارا أأاي  ثالثة غضون يف التصويب تنفيذ برضورة أأمر فقد الأوملبية الألعاب افتتاح

 املقبةل اخلطط اثلثا.

 اختاذ بغية الامتثال عد  عىل وعقوابت ابلتصويب قانونية أأوامر فرض الفكرية للملكية الكوري املكتب خيطط .26

جراءات عالمية جلسات يس تضيف وسوف العادةل. غري املنافسة ملنع أأكرب بقدر فعاةل اإ  واملسؤولني الكربى للرشاكت موهجة اإ

نفاذ وقضااي القوانني لتقدمي املعنيني احلكوميني ذاكء الإ  اداملو  نرشتُ  وسوف العادةل. غري املنافسة حظر بقانون الوعي واإ

 تيسري بغية العا  للجمهور املواد هذه نرشتُ  وسوف املقدلة، واملنتجات الأصلية املنتجات بني المتيزي عىل للمساعدة الرتوجيية

 عادةل غري منافسة أأهنا يف يشتبه اليت احلالت عن الإبالغ عىل املواطنني قدرة
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للتعدي على الملكية الفكرية  التحري الجنائي والمالحقة القضائية

 في جمهورية كوريا

ع عا  ومستشار قانوين أأول، شعبة الشؤون القانونية ادلولية، وزارة العدل،  عداد الس يد دونغوان شن، مّد  مسامهة من اإ

 * سول، مجهورية كوراي

 ملخص

عون  ومالحقهتا قضائيًا. تنسق وزارة العدل وهيئة الادعاء العا  بكوراي التحرايت يف جرامئ امللكية الفكرية ويتوىل املدر

جراء التحرايت اجلنائية، فضاًل عن قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية اليت حتيلها علهيم الرشطة ورشطة  العامون يف كوراي اإ

عون العامون مع واكلت أأخرى ويوهجوهنا  التحرايت اخلاصة. ويزودوهنا ويف س ياق الإجراءات اجلنائية، يتعاون املدر

صدار مذكرات. ومبا أأن مجع الأدةل ميثل  ابلستشارات القانونية، كام يلمتسون من احملمكة، بناًء عىل سلطهتم التقديرية املطلقة، اإ

جزءًا جوهراًي من أأي حترايت، فكثريًا ما تُس تخد  مذكرات التفتيش والضبط وهمارات الاس تدلل اجلنايئ الرمقي يف قضااي 

وتضم مجيع ماكتب الادعاء العا  التسعة وامخلسني  لكية الفكرية لتحديد هوية املتعدي والأرضار ذات الصةل.التعدي عىل امل 

دارات مس تقةل مكرسة حرصًا للتحري يف قضااي امللكية  عني لقضااي امللكية الفكرية، كام يضم مكتبان مهنا اإ احمللية يف كوراي مدر

مئ امللكية الفكرية الرمقية والس يربانية، جتهتد وزارة العدل وهيئة الادعاء العا  يف ومن أأجل مواكبة الزتايد يف جرا الفكرية.

دارة  الرتكزي عىل التطورات والتكتياكت التكنولوجية. ومن الامنذج اجليدة ذلكل املركز الوطين لالس تدلل اجلنايئ الرمقي واإ

 حترايت الاس تدلل اجلنايئ التابعة ملكتب املدعي العا  الأعىل.

 الإطار القانوين أأوًل.

تُنهت  يف الإطار القانوين الكوري ثالثة هُن  خمتلفة للتعامل مع التعدي عىل امللكية الفكرية. فعىل املس توى الفردي،  .1

، تتوىل واكلت ذات صةل، ييتاح لصاحب احلق رفع قضية مدنية ضد املتعدي مطالبًا بتعويضات، وعىل املس توى الإدار 

مثل مكتب امللكية الفكرية الكوري أأو وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة أأو هيئة امجلارك الكورية، اس تكشاف القضااي 

ىل معاقبة املتعدين ابلسجن أأو  دارية. وقد ختضع بعض التعدايت اجلس مية لإجراءات جنائية، مما قد يفيض اإ وفرض عقوابت اإ

 ية. الغرامات اجلنائ 

وتضم عدة ترشيعات كورية أأحاكمًا بشأأن التعدي عىل امللكية الفكرية، ومن ذكل عىل سبيل املثال قانون الرباءات  .2

افسة غري املرشوعة وقانون حامية نع امل نوقانون العالمات التجارية وقانون حامية براءات التصممي وقانون حق املؤلف وقانون م 

نفعة. وتتعاون الإدارات والواكلت املتخصصة يف اجملال ذي الصةل مضن الاختصاصات الأرسار التجارية وقانون مناذج امل 

 املنوطة هبا مبقتىض القوانني سالفة اذلكر ملنع التعدي عىل امللكية الفكرية.

                                         
*
 يه أ راء مؤلفها ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. ال راء املعربر عهنا يف هذه الوثيقة  
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 التحري والتنس يق يف جمال جرامئ امللكية الفكرية اثنيًا.

عني العامني يف الإجراءات اجلنائية مبارشة .3 ويتوىل  التحرايت اليت جُترى وفقًا لقانون الإجراءات اجلنائية. يناط ابملدر

جراء مجيع التحرايت اجلنائية واملالحقات القضائية ابلتعاون مع الرشطة ورشطة التحرايت اخلاصة عون العامون اإ .املدر
1

 

طة التحرايت اخلاصة، ومن مث وتكون غالبية قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية حماةًل عىل الادعاء العا  من الرشطة أأو رش 

نفاذ املتسق، مع حماوةل جتنب أأي تداخالت يف التحرايت يف نفس الوقت، وذكل عن طريق  عون العامون الإ ينسق املدر

سداء ما يلز  من الاستشارات القانونية أأو التوجهيات. اإ
2

 

جراءات التحري اجلنايئ من خالل قنوات متعددة: )أأ( جي .4 وز للضحااي أأو الأطراف الأخرى وميكن يف كوراي حتريك اإ

التقد  ابهتامات ابلتعدايت عىل امللكية الفكرية اليت يعاقب علهيا جنائيًا؛ )ب( وللرشطة ورشطة التحرايت اخلاصة بدء 

عون العامون حترايت خاصة عني العامني؛ )ج( وأأحياماًن ما يبدأأ املدر حاةل القضية عىل املدر هبم  حترايت لكن يلز  يف هذه احلاةل اإ

ويبني اجلدول التايل عدد قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية احملاةل عىل هيئة الادعاء العا  س نواًي وعدد  مبعلومات حمددة.

 القضااي اليت حققت فهيا رشطة التحرايت اخلاصة املعنية.

 

      

 2013 2014 2015 2016 2017 

 املدعي مكتب

 العا 
53,641 56,901 66,973 49,010 39,827 

 امللكية مكتب

 الكوري الفكرية
376 430 378 351 362 

 الثقافة وزارة

 والرايضة

 والس ياحة

1,192 2,136 1,091 447 495 

 امجلارك هيئة

  الكورية
373 262 192 178 155 

 

                                         
1

ورية أأو ما شابه رشطة التحرايت اخلاصة عبارة عن وحدات ملحقة مبكتب امللكية الفكرية الكوري أأو وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة أأو هيئة امجلارك الك 

  )يناظر النائب العا ( تعيني رشطة التحرايت اخلاصة للمنطقة املعنية لإجراء التحرايت اجلنائية يف جمال صناعي أأو ويتوىل رئيس الادعاء العا من اجلهات.

 قانوين حمدد، ويكون لها نفس صالحيات التحري املنوطة بضباط الرشطة يف اجلرامئ ذات الصةل.
2

 ر حمددة وتوجهيات وتعاون بني الادعاء العا  والرشطة ورشطة التحرايت اخلاصة.من قانون الإجراءات اجلنائية عىل أأدوا 197و 196و 195تنص املواد  

عطاء توجهيات خالل التحرايت اجلنائية اليت جترهيا الرشطة أأو رشطة التحرايت اخلاصة، )'1فمبقتىض قانون الإجراءات اجلنائية، )' عي العا  اإ '( 2'( جيوز للمدر

عي العا  بعد الانهتاء من حترايهتا اجلنائية اخلاصة، )'ويلز  الرشطة ورشطة التحرايت اخلاصة اإ  ىل املدر عي العا  3رسال مجيع الواثئق والأدةل اإ '( ويتوىل املدر

عي العا  رشطة ا اس تعراض مجيع القضااي احملاةل أأو املقدمة والتحري فهيا للبت يف مبارشة املالحقة من عدهما. لتحرايت اخلاصة ويف الواقع العميل، كثريًا ما ميد املّد 

ثبات القضية دون حد الشك املعقول.  مبشورة أأو توجهيات بشأأن س بل مجع الأدةل )خاصة يف التحرايت الإلزامية( أأو اإ
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والإجراء املتبع يف القضااي اجلنائية هو الرتكزي عىل مجع الأدةل. ودامئًا ما يكون مجع الأدةل املادية يف قضااي جرامئ امللكية  .5

ىل اجلرامئ اليت تنطوي عىل اس تخدا  منصات خدمة ش باكت التواصل الاجامتعي،  الفكرية أأمرًا عاجاًل ورضوراًي. وابلنس بة اإ

رسعة، أأصبح الاس تدلل اجلنايئ الرمقي ميثل جزءًا همامً من التحرايت. ونظرًا لصعوبة حتدي هوية اليت تزتايد هذه الأاي  ب 

عون العامون، بناء عىل سلطهتم  عون العامون مذكرات التفتيش والضبط. ويلمتس املدر املتعدي وتتبعه، كثريًا ما يس تخد  املدر

صدار مذكرات.   التقديرية املطلقة، اإ

ورية الأخرى يف التحرايت اجلنائية، فضاًل عن الأدةل املادية، اس تجواب املشتبه فهيم أأو الشهود ومن الأراكن الرض  .6

عون  والتحقيق معهم. وبشك عا ، تس تجوب الرشطة أأو رشطة التحرايت اخلاصة املشتبه فهيم مبدئيًا ومن مث يتوىل املدر

ذا ما اكن ينبغي مالحقة املشتبه عني العامني  العا  التحقيق معهم ويقررون اإ فهيم قضائيًا أأو ل. وقد أأصبح عدد مزتايد من املّد 

 مؤخرًا يعمتدون عىل همارات الاس تدلل اجلنايئ الرمقي قبل اختاذ قراراهتم الهنائية.

 هيئة الادعاء العا  والتنس يق اثلثًا.

عني عا .7 مني لتناول قضااي امللكية الفكرية. تضم مجيع ماكتب وفروع الادعاء العا  التسعة وامخلسني احمللية يف كوراي مدر

دارة  وعىل وجه التخصيص، أأنشأأ لٌك من مكتب الادعاء العا  املركزي يف سول ومكتب الادعاء العا  احمليل يف دجيون اإ

خاصة للتحري يف التعدايت عىل امللكية الفكرية، وتتعامل هااتن الإداراتن أأساسًا مع القضااي الكربى والواسعة النطاق من 

نظامًا للتصفية هبدف مس توًى أأعىل من ادلقة  2016اي التعدي عىل امللكية الفكرية. كام طبق هذان املكتبان س نة قضا

والكفاءة يف تبنين مدى تثيل ترصٍف ما انهتااكً جنائيًا حلق براة لطرف أ خر من عدمه، ويسمى هذا النظا  مستشارو حترايت 

عني العامني. وقد زاد التعدي عىل الرباءات، حيث يقد  هؤلء امل  ىل املّد  ستشارون مشورة فنية متعلقة ابلرباءات حتديدًا اإ

عدد قضااي التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية املعروضة عىل هؤلء املستشارين قبل اختاذ قرار هنايئ بشأأن الادعاء عىل 

 . 2017قضية حىت س نة  800

عون العامون ويف حاةل جرامئ امللكية الفكرية، ميثل التعويض لل .8 ضحااي قضية أأخرى هممة. ويف هذا الصدد، يقرر املدر

ىل تسوية من خالل  ىل جلنة وساطة جنائية مس تقةل بناًء عىل رضا الطرفني. ويف حاةل توصل الطرفني اإ رسال قضااي اإ أأحياماًن اإ

عون العامون نتيجة التسوية يف الاعتبار عاماًل خمففًا للعقوبة. عني  هذه الوساطة، يأأخذ املدر وعىل الرمغ من تنس يق املدر

 العامني معلية التقدمي للجنة الوساطة، تبقى اللجنة هيئة مس تقةل وتتعامل مع قضااي متنوعة تنش هئا واكلت خمتلفة.

لهيم  .9 وتطبق كوراي س ياسات صارمة عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية. وقد بلغ عدد املتعدين اذلين وهجت اإ

جامًل  2017ىت س نة اهتامات جنائية ح ىل احملاحمة. وحسب املبادئ التوجهيية للعقوابت يف  17,322مهنم  54,156اإ أأحيلوا اإ

كوراي، يعاق ب أأي خشص ينهتك حقوق امللكية الفكرية ابلسجن ملدة ل تزيد عىل مخس س نوات )حق املؤلف( أأو س بع 

يقاف س نوات )براءات وعالمات جتارية(. ومع ذكل، ففي التطبيق العميل حيُ  مك عىل اجلناة للمرة الأوىل يف الغالب بعقوبة مع اإ

 التنفيذ أأو غرامة جنائية. 

نفاذ امللكية الفكرية رابعًا.  التحدايت ومس تقبل اإ

يف لك ماكن خبطط  ل تدخر كوراي هجدًا ملنع تعدايت امللكية الفكرية عرب الش باكت. ويزداد انتشار اجلرامئ الس يربانية .10

عون العامون الكوريون يف مواكبة التطور التكنولويج ملاكحفة التعدايت  أأو تكتياكت أأكرث تطورًا. ويف هذا الصدد، جيهتد املدر
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 2008عىل امللكية الفكرية عرب الش باكت. وقد أأنشئ املركز الوطين لالس تدلل اجلنايئ الرمقي يف هيئة الادعاء العا  س نة 

حتليل اس تدلل جنايئ س نواًي، مس تخدمًا يف ذكل خرباته يف  9,700 التحرايت اجلنائية. وجيري املركز أأكرث من للمساعدة يف

 جمالت الاس تدلل اجلنايئ وعمل الوراثة والربيد الإلكرتوين وتكنولوجيات احلاسب.

ة الفكرية ابس تخدا  احلوس بة ومع التطور التكنولويج يف الفرتة الأخرية، بدأأت يف الظهور جرامئ جديدة ضد امللكي .11

دارة  ن مكتب املدعي العا  الأعىل اإ السحابية والطباعة اجملسمة، وزاد مع ذكل عدد املتعدين اذلين يتعذر تتبعهم. وقد دشر

حترايت الاس تدلل اجلنايئ اليت تضم مخس شعب خمتلفة: التحرايت العلمية، وعمل الاس تدلل اجلنايئ، وحتليل امحلض 

خشص، مبن فهيم  200تحرايت الرمقية، وحترايت اجلرامئ الس يربانية. ويعمل يف هذه الإدارة اجلديدة أأكرث من النووي، وال 

عون عامون ومتحرون وخرباء يف الاس تدلل اجلنايئ وحمللون رمقيون.   مدر

النظراء ادلوليني  وميثل التعدي عرب احلدود مسة مشرتكة يف جرامئ امللكية الفكرية. ومن الأمهية القصوى التعاون مع .12

فضاًل عن مشاركة املعلومات. واجلهة اخملتصة ابملساعدة القانونية املبادةل ومعاهدات تسلمي املطلوبني يه وزارة العدل، اليت 

نفاذ القانون وتسعى لتعزيز التعاون املتبادل مع النظراء الأجانب.  تنسق الًك من الطلبات الصادرة والواردة من مجيع واكلت اإ
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تطوير آليات لضمان االمتثال لحق المؤلف والحقوق المجاورة في 

 االتحاد الروسي

عدادمن مسامهة  دارة القانون، وزارة الثقافة، موسكو، الاحتاد الرويس اإ  *الس يدة نتاليا راماشوفا، املديرة، اإ

 موجز

دارة اختذ الاحتاد الرويس عددًا من التدابري لتعزيز حق  نفاذها، وكذكل زايدة شفافية منظامت اإ املؤلف واحلقوق اجملاورة واإ

احلقوق امجلاعية ومساءلهتا لضامن أأن هذه الكيامانت تدير بفعالية القمية اليت حيققها اس تغالل الأعامل احملمية حبق املؤلف 

دخال ترشيعات ماكحفة القرصنة. ويف واحلقوق اجملاورة. وتشمل التغيريات الترشيعية زايدة حامية مديري الأعامل املرس  حية واإ

نرتنت، تكن أأحصاب احلق من تقدمي دعوى  الس ياق الأخري، توجد أ لية غري قضائية للتصدي لنهتااكت حقوق املؤلف عىل الإ

ىل ذكل، ميكن أأن تفرض  نرتنت يتضمن حمتوى ينهتك حق املؤلف وطلب جحب هذا املوقع. وابلإضافة اإ ضد ماكل موقع اإ

جيابية عىل احلد  ال ن احملامك ىل موقع يعكس موقعًا أ خر مت جحبه يف السابق. وفامي أأن لهذه التدابري أ اثر اإ أأيضًا قيودًا عىل النفاذ اإ

جراءات جحب مواقع  من انهتااكت امللكية الفكرية، جيري بذل املزيد من اجلهود، عىل سبيل املثال، فامي يتعلق بتبس يط اإ

 .الإنرتنت املنهتكة

 مقدمة

ثقافة الابتاكر والإبداع أأمه أأداة لتحقيق منو اقتصادي مس تدا  ومتوازن. ويف هذا الس ياق، يعترب تطوير نظا   تعد .1

 فعال محلاية امللكية الفكرية عنرصًا حاسامً. ويويل القانون املدين الرويس اهامتمًا كبريًا لتحسني حامية امللكية الفكرية، وحياول يف

 أأحصاب احلقوق.   كن بني مصاحل املس تخدمني ومصاحلال ن ذاته ضامن أأكرب توازن مم

يف جمال حق  قانونية لواحئ وضعووزارة الثقافة لالحتاد الرويس، يه هيئة تنفيذية احتادية ومن بني أأنشطهتا الرئيس ية  .2

ىل  ىل ضامن الامتثال اإ املؤلف واحلقوق اجملاورة. وتعرض هذه الوثيقة التغيريات يف الترشيع الرويس اليت هتدف ابلتحديد اإ

 الترشيعات الوطنية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

دارة احلقوق امجلاعية .أأولً   تنظمي منظامت اإ

دخال عدد من التغيريات تويل الوزارة اهامتمًا كبريًا لرصد أأداء  .3 دارة احلقوق امجلاعية. ويف هذا الصدد، مت اإ منظامت اإ

 عىل القانون املدين لزايدة شفافية أأنشطة هذه املنظامت وتعزيز مراقبة معلياهتا. وتمتثل أأمه التغيريات يف ما ييل:

دارة حقوق جامعية مرخص لها – جراء معليات تدقيق س نوية لبيامانهتا ا الزتا  منظمة اإ ملالية بشأأن نتاجئ العا  ابإ
نرتنت. وختضع التقارير املالية  املايل، وبعد ذكل نرش هذه البيامانت وتقرير تدقيق عىل موقعها الرئييس عىل الإ

دارة حقوق جامعية مرخص لها، مماثةل، لعمليات تدقيق  بطريقة بشأأن الصناديق اخلاصة اليت أأنشأأهتا منظمة اإ
لزامية؛  س نوية اإ

                                         
*

 ال راء املعربر عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء مؤلفها ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. 
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)عند  عىل الإنرتنت للتقارير بشأأن مبالغ الإاتوات املوزعة عليه واملبالغ املقتطعة احلق حبصا بوصول الالزتا  –
 فتح حساب خاص لصاحب احلق(؛

نشاء – دارة احلقوق امجلاعية يضم ممثلني عن الواكلت التنفيذية الاحتادية  الالزتا  ابإ رشاف يف منظمة اإ جملس اإ
وضوعات احملمية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وتشمل ونقاابت املبدعني ومس تخديم امل وأأحصاب احلقوق

دارة احلقوق امجلاعية.  السلطة التنفيذية جمللس الإرشاف رصد الأداء املايل والاقتصادي ملنظمة اإ

 تعزيز امحلاية القانونية .اثنياً 

 حق التتبع أألف.

ىل ذكل، وهجت .4 اتوات  ابلإضافة اإ  للمؤلفني املس تحقني مبوجب حق التتبعهجود لوضع أ ليات تس هتدف ضامن دفع اإ

ىل هذا يومنا يف )حق املتابعة(. ولسوء احلظ، حتتاج أ لية من هذا القبيل التطوير يف الاحتاد الرويس وتبذل وزارة  من مزيد اإ

ماكنية مجع الإاتوات الثقافة قصارى دارة احلقوق  هجودها لضامن، عىل املس توى القانوين، اإ  امجلاعيةللمؤلفني ولكن ملنظامت اإ

ماكنية مجع الإاتوات ابلنيابة أأيضاً  لها املرخص   .ودفعها وتوزيعها عن املؤلف اإ

 العرض وقاعات ومت تعديل املادة من القانون املدين اخملصصة حلق التتبع وتشمل ال ن رضورة أأن تقد  بيوت املزادات .5

عادة بيع الأ  واملتاجر  عامل الأصلية.معلومات للمؤلفني أأو املنظامت املرخص لها بشأأن اإ

عادة البيع( يف  .6 جراءات دفع الإاتوات ومبالغ الإاتوات الواجب دفعها )حمسوبة كنس بة من سعر اإ وترد ابلتفصيل اإ

 مرسو  حكويم. والنسب يه اكليت:

عادة بيع الأعامل اخلاضعة حلق املتابعة، مبا فهيا  سعر اإ
الأعامل الفنية الأصلية واخملطوطات الأدبية للمؤلفني 

 امل املوس يقيةوالأع

 الإاتوات الواجبة ادلفع

 يف املائة 5 روبل  100000حىت 

يف املائة من املبلغ اذلي يفوق  4روبل +  5000 مليون روبل 1,7روبل وحىت 100000ما يزيد عىل 
 روبل 100000

 1,7يفوق يف املائة من املبلغ اذلي  3روبل +  69000 ماليني روبل 7مليون روبل وحىت  1,7ما يزيد عىل 
 مليون روبل

 7يف املائة من املبلغ اذلي يفوق  1روبل + 228000 مليون روبل 12ماليني روبل وحىت  7ما يزيد عىل 
 ماليني روبل

يف املائة من املبلغ اذلي يفوق  0,5روبل +  278000 مليون روبل 17,5مليون روبل وحىت  12ما يزيد عىل 
 مليون روبل 12

يف املائة من املبلغ اذلي يفوق  0,25روبل +  305500 ون روبلملي 17,5ما يزيد عىل 
 مليون روبل 17,5
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 اخملرجنيحامية  ابء.

ال الطرف فعاملرسحية من أأ  عامليف جمال احلقوق اجملاورة، مت تعديل الترشيعات هبدف تعزيز حامية حقوق مديري الأ  .7

دخال تغيريات هممة علهيا اإ ميكن أأن تس تخد   ما غالباً  غري القانونية. ومعليًا، ال خر نتاجات اخملرجني دون موافقهتم أأو مع اإ

نتاج  مينح مما ،اجلديدتنهتك سالمة الإنتاج. ويف هذا الصدد، مت تعديل القانون املدين  اخملرج املرسيح حق حرمة انهتاك الإ

فساد معناه أأو انهت ىل اإ نتاجه من أأي تشويه أأو تغيري يؤدي اإ نتاج أأثناء املرسيح، أأي احلق يف حامية اإ اك سالمة منظور الإ

ذا ما نظرت ادلول الأعضا سرتحب. و ه العلين )صيغة حية( وأأثناء اس تنساخه يف صيغة مسجةلائأأد يف  ءوزارة الثقافة اإ

نتاج عىل املس توى ادلويل.  الويبو يف وضع حامية مماثةل ملديري الإ

نفاذ ضد انهتااكت حقوق املؤلف عىل الإ  تدابريتعزيز  اثلثًا.  نرتنت الإ

ىل الاقتصاد الرمقي. وتسامه وزارة الثقافة ول تزال  أأيضاً  هجود وهجت .8 لتحسني الترشيع احلايل يف س ياق الانتقال اإ

تشارك بنشاط يف حتسني الترشيعات املضادة للقرصنة، اليت تنص عىل تدابري تس هتدف وقف انهتاك حقوق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة عىل الإنرتنت.

عىل مجيع الأعامل احملمية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  1ماكحفة القرصنة اهن، تنطبق ترشيعاتويف الوقت الر  .9

 ابس تثناء وحيد يمتثل يف املصنفات الفوتوغرافية. تقريبًا،

وتضم ترشيعات ماكحفة القرصنة أ لية غري قضائية للتصدي لالنهتااكت عىل الإنرتنت حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  .10

ىل احملتوى املنشور بطريقة غري مرشوعة مما مي عاقة الوصول اإ كن من تطبيق حق املؤلف عىل صاحب موقع الإنرتنت من أأجل اإ

 2وجحب هذا احملتوى غري القانوين عىل وجه الاس تعجال دون حتمل تاكليف قانونية.

نرتنت،  .11 التدابري املتخذة ضد  عىل التحايلميكن بسهوةل  أأنهويراعي الترشيع أأيضًا، بسبب الطبيعة اخلاصة لالإ

ىل موقع  الانهتااكت عىل الإنرتنت. ومن أأجل التصدي لهذا النوع من التحايل، وضعت أ لية تسمح للمحمكة بتقييد الوصول اإ

ليه )يطلق علهيا امس "مواقع مرأ ة"(. ىل موقع س بق تقييد النفاذ اإ  مشابه بطريقة مغلطة اإ

                                         
1

 ش باكت يف الفكرية امللكية حقوق حبامية املتعلقة الرويس الاحتاد  قوانني بعض تعديالت بشأأن ، 2013 يوليه 2    يف الصادر FZ-187 رمق الاحتادي القانون 

 يف الصادر FZ-364 رمق الاحتادي والقانون ( en/details.jsp?id=17108http://www.wipo.int/wipolex/الرابط عىل )املتاح والتصالت املعلومات

 عىل )املتاح املدنية الإجراءات وقانون املعلومات وحامية املعلومات وتكنولوجيا ابملعلومات املتعلق الاحتادي القانون عىل تعديالت بشأأن 2014 نومفرب 24

صدار ( http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15580الرابط جراء واإ ىل الوصول حلجب قضايئ اإ جراء وكذكل املرشوع غري احملتوى اإ  اإ

جراءات املوقع ماكل يتخذ ان الامتس من احلق أأحصاب ميكن قضايئ غري   .ةمبارش  اإ
2

ىل النفاذ حبجب مطالباً  املعين الإنرتنت موقع ملاكل خطياً  طلباً  احلق صاحب يقد  أأن حيب   يتضمن أأن وجيب .املؤلف حق ينهتك أأنه يزمع اذلي احملتوى اإ

شارة احلق، ينهتك أأنه يزمع اذلي للمحتوى ووصف احلق، لصاحب اتصال ومعلومات خشصية معلومات الطلب ىل واإ  فيه وضع اذلي املوقع عنوان أأو احلقل امس اإ

 .احلق صاحب موافقة دون الإنرتنت عىل وضع احملتوى هذا وأأن به اخلاص احملتوى يف احلق صاحب ابلفعل هو الطلب مقد  أأن عىل الأدةل وكذكل .احملتوى هذا

 اذاخت عن الامتناع يف احلق املوقع ملاكل أأنه غري .احلق ينهتك أأنه يزمع اذلي احملتوى لسحب الطلب اس تال  من انطالقاً  ساعة 24 مدهتا همةل املوقع ماكل ومينح

جراءات ذا اإ  صاحب طلب اس تالمه عقب لإجراءات املوقع ماكل اختاذ عد  حاةل ويف .قانونية بطريقة املوقع عىل وضع املعين احملتوى أأن عىل أأدةل دليه اكنت اإ

نفاذ الأخري هذا يلمتس أأن ميكن احلق، نفاذ (،2014) روماشوفا نتاليا أأيضاً  انظر .قضائياً  حقوقه اإ  FZ-187  القانون مبوجب والبرصية السمعية الأعامل حقوق اإ

 وتدابري والتصالت املعلومات ش باكت يف الفكرية امللكية حقوق حبامية املتعلقة الرويس الاحتاد  قوانني بعض تعديالت بشأأن ، 2013 يوليه 2    يف الصادر

 الرابط عىل املتاحة ( WIPO/ACE/9/23)الوثيقة  الإنرتنت عىل والتقليد القرصنة ملاكحفة متخذة أأخرى

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=262758 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=17108
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15580
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=262758
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والتصالت وأأنظمة املعلومات والربام  احلاسوبية يف روس يا  وفرض أأيضًا حظر عىل اس تخدا  ش باكت املعلومات .12

ىل موارد املعلومات غري القانونية. ولضامن امتثال أأحصاب هذه الش باكت والأنظمة والربام  للحظر،  من أأجل الوصول اإ

ىل قواعد بيامانت  ماكنية الوصول اإ لتصالت واملعلومات ادلائرة الاحتادية املعنية ابلإرشاف يف جمال تكنولوجيا امينحون اإ

، اليت تضم معلومات بشأأن موارد املعلومات غري القانونية. ويف (Roskomnadzor) ووسائط الإعال  والإعال  امجلاهريي

نفاذ احلظر ميكن أأن تتخذ  ادلائرة الاحتادية املعنية ابلإرشاف يف جمال تكنولوجيا التصالت حاةل عد  الامتثال لرضورة اإ

 ووسائط الإعال  املزيد من التدابري لضامن الامتثال. ال  امجلاهرييواملعلومات والإع

ىل موارد املعلومات اليت مت جحهبا يف الاحتاد  .13 ويف الوقت ذاته، يرمغ مشغلو حمراكت البحث عىل وقف نرش روابط اإ

 الرويس.

نفاذ امللكية ورمغ الأثر الإجيايب للتدابري املتخذة يف الأعوا  الأخرية، تواصل وزارة الثقافة معله .14 ا الترشيعي يف جمال اإ

ىل تبسط الإجراءات من أأجل جحب مواقع الإنرتنت اليت تنهتك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وهناك  الفكرية لأنه مثة حاجة اإ

جراءات جحب هذه املواقع. ىل تقليص طول اإ  حاجة أأيضًا اإ
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 غنداأو في الفكرية الملكية إنفاذ تنسيق

عداد من مسامهة  *أأوغندا اكمبال، أأوغندا، يف التسجيل خدمات مكتب التسجيل، عا  أأمني تويبازي، بامينيا الس يد اإ

 ملخص

 مكتب قانون مبوجب تأأسس اذلي أأوغندا يف الوطين الفكرية امللكية مكتب هو أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب

دارة ولُكف أأوغندا يف التسجيل خدمات نفاذ يفرضها اليت قيود عىل وللتغلب أأخرى. هما  بني من الفكرية امللكية قوانني ابإ  اإ

نفاذ جمال يف متخصصة وحدة أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب أأسس الفكرية، للملكية اخلاصة احلقوق  الفكرية امللكية اإ

نفاذ هو الوحدة ودور .2016عا  يف أأوغندا يف الرشطة ةقو  مع ابلتعاون  وقرصنة التجارية العالمات تقليد حالت يف القانون اإ

نشاء ومنذ املؤلف. حق نفاذ وحدة اإ نفاذ أأنشطة مبختلف أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب اضطلع الفكرية، امللكية اإ  اإ

هنا الإنشاء حديث كيامان ابعتبارها التحدايت من عددا واهجت الوحدة أأن من الرمغ وعىل الفكرية. امللكية  اس تطالع تواصل فاإ

 أأوغندا. يف الفكرية امللكية ابحرتا  الهنوض بغية ال خرين والرشاكء املصلحة أأحصاب مع التعاون أأما  املتاحة الفرص

 أأساس ية بيامانت .أأول

 مسؤول واملكتب أأوغندا. يف التسجيل خدمات مكتب قانون مبوجب أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب تأأسس .1

 ذكل عىل وبناء الفكرية. امللكية حقوق تسجيل ذكل من والأمه التصفية ومسائل زواجوال التجارية الأنشطة تسجيل عن

دارة عىل أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب يرشف الفكرية. امللكية قوانني خمتلف اإ
1

طار يف القوانني أأمه ومن   الس ياق اإ

 جرميتني. بوصفهام والقرصنة التقليد فعيل تناولني  الذلان اجملاورة واحلقوق املؤلف حق وقانون التجارية العالمات قانون احلايل

 .2006لس نة اجملاورة واحلقوق الفكرية امللكية قانون سن من اعتبارا أأوغندا يف جرمية املؤلف حق قرصنة وأأصبحت .2

نفاذ املؤلف حق مفتيش تعيني بشأأن أأحاك  عىل القانون هذا ونص القرصنة. حالت يف القانون لإ
2

 قانون ينص وابملثل 

نفاذ معنيني جتارية عالمات مفتيش تعيني عىل التجارية عالماتال التجارية العالمات قانون ابإ
3

 قامئة أأحاك  وجود من الرمغ عىل

 .2010لس نة التجارية العالمات قانون سن قبل العقوابت قانون مبوجب التقليد ملاكحفة

                                         
*

 يه أ راء مؤلفها ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. ال راء املعربر عهنا يف هذه الوثيقة 
1

 التجارية العالمات وقانون (،2010) اجملاورة واحلقوق املؤلف حلق املنظمة والالحئة (،2006) اجملاورة واحلقوق املؤلف حق قانون يه القوانني هذه 

 للملكية املنظمة والالحئة (،2014) الصناعية امللكية وقانون (،2013) اجلغرافية البيامانت وقانون (،2012) ةالتجاري للعالمات املنظمة والالحئة (،2020)

 (.2017) الصناعية امللكية لرسو  املنظمة الالحئة املصحوبة (2017) الصناعية
2

جا جمللس "جيوز ييل: ما عىل اجملاورة واحلقوق املؤلف حق قانون من (2) 41 املادة تنص   .... من عدد تعيني أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب رةاإ

جناز املؤلف حقوق تسجيل لأمني يتيح مبا الرضوري النحو عىل أ خرين ومسؤولني املؤلف حق مفتيش   القانون." هذا مبوجب وهمامه واجباته اإ
3

 املفتشني من رضوراي يرتأأيه اذلي العدد التسجيل أأمني مع ابلتشاور اجمللس "يعني ييل: ما عىل التجارية العالمات قانون من (1) 82املادة تنص 

نفاذ لأغراض  مفتشني." بصفهتم سلطهتم تفيد القانون عليه ينص اذلي ابلشك أأو كتابية شهادات مهنم واحد لك ابمس ويصدر القانون، هذا اإ
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 من الرشطة ضباط بني ومه الأصول حسب معينني مفتشني مخسة حاليا أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب دلى .3

 أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب بني 2016نومفرب يف أأبر  رمسي اتفاق أأعقاب يف تعييهنم وجاء أأوغندا. رشطة قوات

نشاء أأيضا التفامه مذكرة عن ونت  تفامه. مذكرة هيئة عىل أأوغندا رشطة وقوات نفاذ متخصصة وحدة اإ  حتت الفكرية امللكية لإ

دارة  الأنشطة. من عددا نفذت التارخي ذكل ومنذ 2017مايو يف معلها الوحدة وبدأأت للتسجيل. العا  الأمني اإ

نفاذ وحدة تأأسيس .اثنيا  الفكرية امللكية اإ

 من للرشطة ضباط أأعري أأوغندا رشطة وقوات أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب بني املربمة التفامه مذكرة مبوجب .4

ىل والعامة القانونية والعمليات الإلكرتونية واجلرمية والاس تخبارات التحقيق جمال يف واخلربة واملهارات الرتب خمتلف  مكتب اإ

نشاء بغية أأوغندا يف التسجيل خدمات نفاذ وحدة اإ نفاذ يف متخصصة وحدة أأول ويه الفكرية، امللكية اإ  امللكية حقوق اإ

 املؤلف. وحق التجارية العالمات عىل مفتشني فةبص الوحدة مسؤولو عنُي القانون لشرتاطات ووفقا أأوغندا. يف الفكرية

نفاذ يتعلق فامي الضباط وهمارات خربات من التعيينات هذه وصقلت  عا . بشك القانون ابإ

نفاذ بوحدة املنوط ادلور ييل وفامي .5  الفكرية: امللكية حقوق اإ

نفاذ أأنشطة تنس يق –  الوطين؛ املس توى عىل الفكرية امللكية حقوق اإ

 ومنعها؛ الفكرية امللكية جرامئ اكتشاف تاسرتاتيجيا تنفيذ –

نفاذ بغية املصلحة أأحصاب مع التنس يق –  الفكرية؛ امللكية قوانني اإ

سداء – ىل الفنية املشورة اإ نفاذ العامة ابلس ياسات املتعلقة املسائل بشأأن املصلحة أأحصاب اإ  الفكرية؛ امللكية واإ

 لكهيام. أأو تيسريها أأو اجلناة مالحقة يف ادلمع تقدمي –

نفاذ وحدة أأنشطة ًا.اثلث  الفكرية امللكية اإ

 الكفاءات تكوين أألف.

نفاذ وحدة مسؤويل خربة من الرمغ عىل .6 ن جماهل، يف لك الفكرية امللكية اإ  التجارية العالمات مفتيش ابمس تسميهتم فاإ

ضايف تكوين تطلب املؤلف وحق  داخيل. تدريب عىل حصلوا ذكل وعىل وممارس ته. الفكرية امللكية قانون جمال يف للكفاءات اإ

قلمييا أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب وتعاون  العملية املسائل عىل الوحدة موظفي لتدريب املؤلف حلق كينيا جملس مع اإ

جراءا املتعلقة التنفيذية نفاذ ابإ  (DL101) بعد عن للتعمل دورة أأيضا املوظفون أأحمل وختاما املؤلف. حق قرصنة مواهجة يف الإ

 الفكرية. للملكية الأساس ية املفاهمي يف مقدمة عىل احلصول بغية الفكرية، للملكية العاملية املنظمة أأاكدميية تتيحها

جراءات ابء: نفاذ اإ  الإ

نفاذ أأنشطة مجيع .7 ىل موهجة كتابية شكوى خالل من فهيا الرشوع يمت الإ  منوذجا يوجد ول للتسجيل. العا  الأمني اإ

 هذا ميتلكه اذلي الفكرية امللكية وحق احلق صاحب عن تفاصيل عىل قةالوثي حتتوي أأن ينبغي بل للشاكوى موحدا

 املتعدي عن وتفاصل التعدي، من املترضرة واملنتجات عليه التعدي يزمع اذلي الفكرية امللكية حق وطبيعة الشخص،

 الانتصاف. وأأسلوب املزعو 
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نفاذ وحدة وتسجل .8  مجع خالل من الفور عىل معلهم احملققون بدأأ وي  لها. مرجعيا رمقا وحتدد الشكوى الفكرية امللكية اإ

 وحشد التعدي مراكز أأماكن وحتديد فهيم املشتبه املتعديني وحتديد الأدةل من عينات ومجع الأقوال وأأخذ والأدةل: املعلومات

 الرضورة. حسب التنفيذية املوارد

جراء عقب احملققون يتأأكد وعندما .9  اجملاورة واحلقوق املؤلف حق أأو لتجاريةا العالمة حلقوق انهتاك وجود من التحقيق اإ

حضار لضبط طائرة أأو مركبة أأو مباين أأي دول سلطة املفتشون يُمنح لكهيام، أأو  خضع أأو مقدلا كونه يف يشتبه بند أأي واإ

 الادعاء. لأغراض تس تخد  أأدةل لتكون املضبوطة ابلعنارص الاحتفاظ يمت مث ومن للقرصنة.

 للجرامئ القضائية املالحقة جمي.

 التقليد ذكل يف مبا قضائيا، اجلرامئ ومالحقة القضائية ادلعوى حتريك مسؤولية العامة النياابت مدير مكتب يتحمل .10

 والقرصنة.

نفاذ وحدة من القضية ملف اس تال  وعند .11  أأو القضائية ادلعوى العامة النياابت مدير مكتب حيرك الفكرية، امللكية اإ

 القضائية للمالحقة معقول احامتل وتشك اكفية املتوفرة الأدةل تكون عندما قضائيةال ادلعوى وحُترك املالحقة. عن يعتذر

نفاذ وحدة وتدمع الناحجة.  العملية. طوال العامة النياابت مدير مكتب الفكرية امللكية اإ

 التنس يق ترتيبات :رابعاً 

نفاذ بصدد وهو شرتكة،م  مصاحل يف الأخرى التنظميية واجلهات أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب يتشارك .12  القانون اإ

ىل هذا وأأدى والقرصنة. التقليد مباكحفة املعين نشاء رضورة اإ  معني. لغرض أأو دامئة تنس يق أأطر اإ

 أأوغندا يف الرشطة قوة أألف.

 اجلرمية ومنع العا  والنظا  القانون وحفظ وامللكية احلياة حامية يه ادلس تور مبوجب أأوغندا يف الرشطة قوة ولية .13

عا . بشك الساكن ومع الأخرى الأمنية والأهجزة املدنية السلطات مع والتعاون واكتشافها
4

 

نفاذ وحدة موظفي أأن من الرمغ وعىل .14 ن الرشطة ضباط من الفكرية امللكية اإ  وليهتا عىل حتافظ أأوغندا رشطة قوة فاإ

نفاذ العامة ادلس تورية  قوة وتكتيس البدل. مس توى عىل أأخرى وموارد حتتية بنية بدورها الرشطة قوة وتتكل القانون. ابإ

 اجلرامئ اكتشاف بغية الأخرى الأمنية الأهجزة مع وتنسق العا  والنظا  القانون عىل للحفاظ مؤكدة بسلطة أأوغندا يف الرشطة

نفاذ وحدة خالل من أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب ينسق ذكل وعىل ومنعها. بسهوةل  من ييل ما مع الفكرية امللكية اإ

 هجات:

 احلدود؛ عرب التقليد حالت مع للتعامل )الإنرتبول( اجلنائية للرشطة ادلولية واملنظمة أأوغندا يف الرشطة قوات –

 واس تغاللها؛ احملددة العمليات لبعض الرضورية املوارد حشد بغية الرشطة يف الإقلمييني القادة –

نفاذ وحدة ضباط عىل الإرشاف بغية الرشطية الإدارات –  وجتهزيمه هبم والهنوض وانضباطهم الفكرية امللكية اإ

 رشطة. ضباط بصفهتم وتكيهنم

                                         
4

 أأوغندا. دس تور من211املادة 
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نفاذ أأنشطة تنفيذ من الوحدة تكنت الرتتيب هذا خالل ومن .15  حيث من ادلاخلية كفاءاهتا من أأكرب اكنت اليت الإ

 البرشية. املوارد وأأعداد اجلغرايف الانتشار

 أأوغندا يف للمعايري الوطين املكتب ابء.

 قانون مبوجب تأأسست والتعاونيات والصناعة التجارة لوزارة اتبعة قانونية هجة أأوغندا يف للمعايري الوطين كتبامل  .16

 ييل: ما عىل وليته وتش متل للمعايري. الوطين املكتب

 ابس تخداهما؛ والهنوض املعايري صياغة –

نفاذ –  املس توى؛ ومتدنية اخلطرية اتاملنتج من البيئة عن فضال والسالمة العامة الصحة محلاية املعايري اإ

 ابلثقة؛ جديرة قياس نظم خالل من الصناعة يف وادلقة التجارة يف العداةل كفاةل –

 حمليا. تُصنع اليت املنتجات جودة ضامن تقوية –

 تكون أأل بضامن الاهامت  يف  أأوغندا يف للمعايري الوطين واملكتب أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب يشرتك .17

 يف التسجيل خدمات مكتب وقع ،2018مارس ويف مقرصنة. أأو مقدلة املطبقة املعايري استيفاء شهادة عىل ةلاحلاص املنتجات

نفاذ خالل من املنتجات بودة الهنوض أأهدافها بني من اكن أأوغندا يف للمعايري الوطين املكتب مع تفامه مذكرة أأوغندا  املعايري اإ

ىل رةاملذك هذه تؤدي وسوف الفكرية. امللكية وحقوق  بني املشرتكة للأنشطة الالز  الوقت وتوفري املوارد يف الاستامثر اإ

ىل ابلتايل يؤدي ما املنظمتني  حمس نة. نتاجئ اإ

يرادات هيئة جمي.  الأوغندية الإ

 بتحصيل ُملكفة الهيئة وهذه الأوغندية. الإيرادات هيئة قانون مبوجب أأنشئت قانونية هيئة الأوغندية الإيرادات هيئة .18

دارة هبا تقارير ورفع للحكومة الرضيبية وغري الرضيبية الإيرادات نفاذها. الإيرادات هبذه املتعلقة القوانني وابإ  هيئة وتنفذ واإ

 امللكية قوانني خمتلف يف علهيا املنصوص احلدود عىل الإجراءات لها التابعة املارك دائرة خالل من الأوغندية الإيرادات

الفكرية.
5

 حتسني بغية الأوغندية الإيرادات هيئة مع رشاكته من أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب يقوي وسوف 

 اجملال. هذا يف الإجراءات

 لالتصالت الأوغندية الهيئة دال.

 التصالت قطاع تنظمي يه ووليهتا لالتصالت الأوغندية الهيئة قانون مبوجب لالتصالت الأوغندية الهيئة تأأسست .19

 والبنية الرمقية والتصالت الربيدية والتصالت الالسلكية والتصالت والبث والالسلكية السلكية التصالت ذكل يف مبا

 خدمات مكتب ويس تكشف وتوزيعه. احملتوى بث لهيئات تراخيصا لالتصالت الأوغندية الهيئة وتصدر هبا. اخلاصة التحتية

                                         
5

 التجارية القنوات تغذية وقف امجلركية السلطات تويل عىل اجملاورة واحلقوق املؤلف حق قانون من 56 واملادة التجارية العالمات قانون من 86 املادة تنص 

 املؤلف. حق لقرصنة تعرضت سلع تعترب أأو متعدية عالمات حتمل اليت املس توردة ابلسلع
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 عىل احلاصةل الكيامانت توزعه أأو تبثه ايل احملتوى امتثال ضامن أأما  املتاحة الفرص الهيئة مع ابلتعاون أأوغندا يف التسجيل

اجملاورة واحلقوق املؤلف حق قانون س امي ول للقانون، الهيئة من ترخيص
6

. 

 العقاقري لتنظمي الوطنية السلطة هاء.

 تصنيع ةالسلط وتنظم العقاقري. لتنظمي الوطنية السلطة قانون مبوجب العقاقري لتنظمي الوطنية السلطة تأأسست .20

 الوطنية السلطة تسجل وليهتا عىل وبناء ادلوةل. مس توى عىل واس تخداهما وتوزيعها واس تريادها والبيطرية البرشية العقاقري

 حقوق عىل حيصل ل التجاري الامس ابمسه املسجل الشخص أأن من الرمغ عىل التجارية، وأأسامءها الأدوية العقاقري لتنظمي

 اليت التجارية الأسامء حتصني بكفاةل مشرتك اهامت  يوجد ذكل وعىل التجارية. العالمات نونقا مبوجب التجارية العالمة

 أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب نفذ الغاية هذه ولتحقيق النفاذ. واجبة الفكرية امللكية حبقوق السلطة هذه تسجلها

نفاذ. خاصة وأأخرى وعيال لإذاكء مشرتكة أأنشطة العقاقري لتنظمي الوطنية السلطة مع ابلتعاون  ابلإ

 منظامت الإدارة امجلاعية واو.

 عرشون عنُي 2015عا  وقبل أأوغندا. يف امجلاعية الإدارة منظامت عىل أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب يرشف .21

 ية،الأوغند الاس تنساخ حقوق منظمة بيهنا ومن منه ترخيص عىل احلاصةل امجلاعية الإدارة منظامت يف املوظفني من موظفا

 عليه ينص اذلي النحو عىل املؤلف حق تفتيش يف للعمل الأفال  لصناعة الأوغندي والاحتاد الأوغندية الأداء حقوق ومجعية

نفاذ بغية القانون ابلقرصنة. اخلاصة القضااي يف املؤلف حق اإ
7

 

نفاذ معليات من عددا املفتشون هؤلء ونفذ .22 ىل أأدى ما الإ  امجلهور تصور حتسني ىلواإ  املؤلف حبق امجلهور وعي رفع اإ

دارة يف امجلاعية الإدارة منظامت دور عن  الإدارة منظامت موظفي تعيني جتديد يمت مل ،2015عا  وعقب املؤلف. حق اإ

نفاذ وحدة اكنت حيث مؤلف حق مفتيش للعمل امجلاعية  الإنشاء. قيد الفكرية امللكية اإ

 والفرص التحدايت :خامساً 

نفاذ وحدة تتأألف .23  جرامئ يف للتحقيق الأساس ية واخلربة املعرفة دلهيم مسؤولني مخس من وحدها الفكرية امللكية اإ

جراءات الاضطالع هممة وعلهيم جنائيا. ومالحقهتا الفكرية امللكية نفاذ ابإ  الفكرية امللكية حقوق عىل التعدايت مواهجة يف الإ

ىل حدةالو  وتلقت الوطين. املس توى عىل وتنس يقها  الأطراف بني فامي الالحقة ابلتسوية مهنا مخسة انهتت بالغا 29 ال ن اإ

 يعمل أأن املفيد من وس يكون متباينة. عوامل بسبب بعد تس تمكل مل الأخرى البالغات يف القضائية املالحقة ولكن املعنية.

 الإجراءات خماطر من ذكل دحي حيث أأوغندا، يف التسجيل خدمات مكتب يف هلم دامئ مكتب خالل من الوحدة مسؤولو

 مع الفعال والتنس يق معقا أأكرث بشك الكفاءات تكوين هذا يتيح وسوف تلكيفهم. أأماكن عن بعدمه عن تنجم قد اليت الإدارية

                                         
6

 مرصح غري اإجراء أأي اختاذ عن خشص أأي "ميتنع ييل: ما ىلع املادة وتنص أأيضا. الشأأن هذا يف لالتصالت الأوغندية الهيئة قانون من 28 املادة نص يرسي 

 الربمانم ." هذا بث دون احليلوةل بغية الربام ، أأحد مبحتوى يتعلق فامي قوانني، من سواه ما أأو القانون هذا مبوجب به
7

 خيول أأن التسجيل لأمني جيوز 41 املادة مبوجب وايعين اذلين املفتشني عىل "عالوة ييل: ما عىل اجملاورة واحلقوق املؤلف حق قانون من 52 املادة تنص 

  القانون." لهذا وفقا املفتش هما  لأداء امجلاعية املنظامت موظفي من موظف لأي السلطة
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الوحدة، لأنشطة مناس بة موازمانت وضع عن فضال الأخرى اجلهات
8

جيايب بأأثر يعود ما  نفاذ وحدة نتاجئ عىل شامل اإ  امللكية اإ

 .الفكرية

ىل وابلإضافة .24 ىل أأدت اليت العوامل بني من العامة النياابت مدير ملكتب احملدودة الكفاءة اكنت س بق ما اإ  عد  اإ

 بشك اجلرامئ ملالحقة الرضورية الكفاءة ميتكل العامة النياابت مدير مكتب أأن من الرمغ وعىل القضائية. املالحقة اس تكامل

ن عا   اجلهود أأما  عائقا شك القضااي من النوعية لهذه النيابة أأعضاء تعرض كفاية وعد  تقنيةال  الفكرية امللكية جرامئ طبيعة فاإ

 املالحقة لتحقيق الالزمة ابملهارات التحقيق وقضاة والقضاة العامة النيابة أأعضاء جتهزي الرضوري من وذلا ملالحقهتا. املبذوةل

 بكفاءة. الفكرية امللكية جرامئ يف والفصل القضائية

 أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب وينفذ متدنيا. والقرصنة التقليد بأأخطار امجلهور وعي يزال ل ذكل عىل وعالوة .25

ذاكء أأنشطة من عددا حالية  أأوغندا. يف الفكرية امللكية احرتا  ثقافة بناء بغية اجلهود هذه يكثف وسوف الوعي اإ

 معرفة من الرمغ فعىل والقرصنة. التقليد انتشار بشأأن اعلهي الاعامتد ميكن اليت الاكفية البيامانت يف نقص أأيضا ويوجد .26

الأفعال، هذه عىل املرتتب السليب ابلأثر امجليع
9

ن    تتخذها أأن ميكن اليت الرشطة تدخالت من حيد الاكفية البيامانت نقص فاإ

 اخلصوص. وجه عىل التنس يق أ ليات الأمر هذا ويعوق املشلكة، عىل للتغلب أأخرى حالت يف

 املؤسسات بني فامي بكفاءة التنس يق يف فالتقصري ابلتنس يق. اخلاصة املؤسس ية ابلرتتيبات تتعلق نقائص جدتو  وختاما .27

ىل يؤدي نفاذ يف ثغرات اإ  يف يرُشع وسوف اس تغاللها. املقرصنة املصنفات يروجون ومن السلع يقدلون من عىل يسهل الإ

نفاذ بغرض للتعاون رمسية أ ليات وضع  )حلاةل لالتصالت الأوغندية الهيئة ذكل يف مبا املعنية املؤسسات مجيع مع ابلتعاون الإ

 ومصايد احليوانية والصناعات ةالزراع ووزارة احلدود(، عىل ابريالتد )لختاذ الأوغندية الإيرادات وهيئة البث(، هيئات

 ونية(.الإليكرت  )للتعدايت املعلومات لتكنولوجيا الوطنية والهيئة الزراعية( )للمدخالت الأسامك

 

 ]هناية الوثيقة[

 

                                         
8

نفاذ لوحدة الفكرية امللكية موازنة من ابملائة تسعة 2018 يوليه يف تبدأأ  اليت املالية للس نة أأوغندا يف التسجيل خدمات مكتب خصص   الفكرية. امللكية اإ
9

ن - تعاين أأهنا تشعر أأوغندا يف الأعامل من املائة يف 40 قرابة أأن الاقتصادية الس ياسات حبوث مركز أأجراه اذلي الأعامل مناخ مسوح من البيامانت توحض   واإ

 نوعية.ال  واملتدنية الرخيصة واملنتجات املنتجات تقليد بسبب املرشوعة غري املنافسة من - متفاوته بدرجات اكن


