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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 يوليو 22: التارخي

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 إذكاء االحرتامبناء القدرات يف جمال املتعلقة بأنشطة الويبو  بشأنالوطنية واإلقليمية  التجارب
 للملكية الفكرية

عداد ناتمساه   بوتسواان واحملمكة العليا لرشق الاكرييب من اإ

نفاذالل وافقت  .1 ىل  3، املنعقدة يف الفرتة من الثالثة عرشة هتايف دور)اللجنة(  جنة الاستشارية املعنية ابلإ سبمترب  5اإ

مع ادلوخدمات ، بناء القدرات خدماتبشأأن  ةحجاالن التجارب، يف "تبادل ، يف دورهتا الرابعة عرشةأأن تنظر، عىل 2018

 طبقا نيالوطنيلواكلت واملسؤولني فائدة ال ،الوطين والإقلميي الصعيدينعىل  نشطة التدريبغراض أأ الويبو لأ  ا تقدهميتال

دوةل عضو واحدة  تني منهذه الوثيقة مساه  تعرض، يف هذا الإطارو ."للجنةاخملوةل ولية التوصيات أأجندة التمنية و ل 

 مراقب واحد )منظمة دول رشق البحر الاكرييب(.من و  ،)بوتسواان(

نفاذ للم  لمتكني السلطات من الاضطالع فعال اهنجبوصفه أأهية بناء القدرات عىل  اناملساهت تشددو  .2 لكية بأأنشطة اإ

لربامج اب قتعلفامي ي ، عاملية للملكية الفكرية )الويبو(أأنشطة بناء القدرات اليت تقدهما املنظمة الجودة  وتؤكدان ،انحجة الفكرية

بني  أأوجه التأ زر منظمة دول رشق البحر الاكرييب مساهة وتربزلأنشطة. ا تنفيذ املتبع يف والهنج العميل ،واختيار اخلرباء

ذاكء الاحرتامالقضايئ للمحمكة العليا لرشق الاكرييب يف جمال  الويبو ومعهد التعلمي أأنشطة مساهة أأما للملكية الفكرية.  اإ

نفاذ امللكية الفكرية عىل الإصالح  املقدمة مناملساعدة الترشيعية اذلي أأحدثته  تأأثريال مدى  فتبنيبوتسواان  الويبو يف جمال اإ

نفاذل خصيصا املصمم التدرييب الويبو ليلد جودة وتؤكد ،الوطينعىل الصعيد الترشيعي  القانون ابلفهم  زتويد سلطات اإ

 .لس هتداف الزتييف والقرصنة نيالالزم ةرفواملع
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 ابلرتتيب التايل: ناتوترد املساه  .3

ذاكء الاحرتامبناء القدرات ودمع أأنشطة التدريب يف جمال املتعلقة ب أأنشطة الويبو   ،للملكية الفكرية اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف    3.....بوتسواان ................................................................................................. واإ

  9............... ...............................................احملمكة العليا لرشق الاكرييب وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية

 ]ييل ذكل املساهتان[
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ذاكءأأنشطة التدريب يف جمال  ودمع ،بناء القدراتب  املتعلقةأأنشطة الويبو  نفاذل  الاحرتام اإ يف  هالملكية الفكرية واإ

 بوتسواان

عداد الس يد ، غابورون ،وامللكية الفكرية لرشاكتاملعنية ابهيئة ال ، ، املسجل العامابول ماسين كونداكتور /مساهة من اإ

 بوتسواان

 لخصامل

يف  املطبقةكية الفكرية وقوانني املل  ،)الهيئة( لرشاكت وامللكية الفكريةاب املعنيةهيئة ال عن و  ،بوتسواان عقب مقدمة عن

؛ للملكية الفكرية )الويبو(، تصف املساهة املساعدة اليت تلقهتا بوتسواان يف الس نوات الأخرية من املنظمة العاملية بوتسواان

نفاذ امللكية الفكرية قانونيةساعدة م سواء يف شلك  تنظمي العديد من أأنشطة بناء القدرات يف جمال  من خاللأأم  ،يف جمال اإ

نفاذ امللكية الدمع  ولزايدةامللكية الفكرية.   دليال، الهيئة ، ابلتعاون معفكرية يف بوتسواان، وضعت الويبوبناء القدرات يف جمال اإ

نفاذ قوانني امللكية ل " يف بوتسواان ومقاضاة مرتكبهياالتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية بعنوان " اخمصص ايتدريب  سلطات اإ

ىلاملساهة أأيًضا  وتشري. الفكرية واملدعني العامني نفاذ امللكية الفكرية  جمال يفبوتسواان  نفذهتا اليت عدد من التحسينات اإ اإ

 املساعدة اليت قدمهتا الويبو. عقب

 قدمةامل أأول.

 حملة عن بوتسواان .فأأل

فريقيا. قارة بوتسواان بدل غري ساحيل يقع جنوب  .1 فريقيا وانميبيا وزامبيا وزميبابوي.  لها حدود معو اإ ما قع يو جنوب اإ

، (2016)اإحصائيات بوتسواان، نسمة  905 230 2 هيبلغ عدد ساكنو الاس توائية.   داخل املناطقيقرب من ثليث البدل

 (.2016، ئة س نواًي )تقديرات البنك ادلويليف املا 1.8 هقدر  عدل منووحيقق م

يرادات وأأمه الصادرات .2 م البقر والس ياحة. و لهيا النحاس ورماد الصودا وحليالأجحار الكرمية  يهيف بوتسواان  جلبا لالإ

التنويع الاقتصادي اليت أأطلقهتا  س ياسةمن خالل  املاس عىل املعمتد أأساساها اقتصاد تنويعل هجودها احلثيثة بوتسواان  وتواصل

 .ارة الاستامثر والتجارة والصناعةوز

 لرشاكت امللكية الفكريةالهيئة املعنية اب ابء.

 مبوجب أأنشئ ،وزارة الاستامثر والتجارة والصناعةاتبع للرشاكت وامللكية الفكرية يه كيان ش به حكويم اب املعنية هيئةال  .3

 (.CAP 42:13) 2011 لعام ن هيئة الرشاكت وامللكية الفكريةقانو

نشاء والغرض من .4 ممارسة الأعامل التجارية  تسهيل ومن ثم ، حتسني الكفاءة التشغيلية هو ش به حكويم طابعبالهيئة  اإ

قامة؛ سواانيف بوت   ؛ وجذب رأأس املال البرشي والاحتفاظ به. اذاتي الاس تدامة مقومات دلهيامنظمة  واإ

                                         

 ادلول الأعضاء يف الويبو.أأي من أ راء الأمانة أأو  ابلرضورة وليست ،ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلفني 
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أأربعة تنفيذ  الهيئة تتوىل، ية حقوق امللكية الفكرية. وبذكلوحام التجارية يف تسجيل الرشاكتالهيئة  تمتثل هممةو  .5

، وقانون امللكية الصناعية (CAP 42:05، وقانون تسجيل أأسامء الرشاكت )(CAP 42:01: قانون الرشاكت )قوانني

(CAP 68:03)، ( وقانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةCAP 68:02 عندما .)التسلمي برضورة جرى ،أأنشئت الهيئة 

، الهيئة تديرهايف القوانني اليت  املنصوص علهيا ابلرشوط لتوعية امجلهور ؛فعالعىل حنو  عامةالعالقات الوظيفة بأأيًضا  قياهما

يف ضوء ما و. ا الهيئةخلدمات اليت تقدهموا املعنية،الأطراف من طرف ، وحقوق لك لها عدم الامتثال املرتتبة عىل عقوابتالو 

دارة الا ُأنشئت، تقدم  .الهيئة يف متثال والتوعية وخدمات العمالءاإ

 وانني امللكية الفكريةق جمي.

تعديل  جرىوامللكية الصناعية. حق املؤلف  ينوانأأي ق ؛مللكية الفكريةاب املتعلقة قواننيالقامت بوتسواان بتحديث  .6

للك من  وفقا يةفعال بلزتاماهتا اب الوفاء متكني بوتسواان منبغية  ؛2010( يف عام CAP 68:03قانون امللكية الصناعية احلايل )

وبروتوكول اتفاق و  ،ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية

 .بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات مدريد

 بصورة يتفق . وهو2006يف عام  وعُدل، (CAP 68:02قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) 2000يف عام صدر و  .7

ومعاهدة الويبو بشأأن  ،ق املؤلفحلالويبو ومعاهدة ، محلاية املصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية برن مع اتفاق تريبس ةعام

 الأداء والتسجيل الصويت.

 احرتام امللكية الفكرية يف بوتسواان لإذاكءالويبو اليت تقدهما ساعدة امل   اثنيا.

 املساعدة القانونية أألف.

، طلبت فكريةمن فوائد نظام امللكية ال اكمةلس تفادة االبدل  يس تفيديك لو  ،العاممللكية الفكرية امشهد لتحسني  وسعيا .8

جراء تقيمي تشخييص لالإطار 2013، يف عام بوتسواان من الويبو نفاذ امللكية الفكرية.  القانوين، اإ جراء  واقتىضالوطين لإ هذا اإ

نفاذ حقوق  مدى مالءمهتاوتقيمي قوانني بوتسواان لتحديد  ،الأطراف املعنيةخمتلف  مضتمعل  حلقاتتنظمي و  ،مقابالت لإ

الكياانت املعنية مسجل الرشاكت وامللكية  ومن بنيىش مع اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. فعال يامت عىل حنوامللكية الفكرية 

حامية املس هتكل، ومكتب املعايري، واملدعني العامني، ودوائر ، ومكتب (، وسلطات امجلارك، والرشطةالهيئة حالياالفكرية )

 القانونية. طوالأوسا ،أأحصاب احلقوق ورابطات، املؤلف ، ومجعية حقالنائب العام

جراءات ، و (CAP 63:04) 1992 اخملدرات واملواد ذات الصةلقانون  من بيهناقوانني  مجةل تقيمي وجرى .9 قانون اإ

، وقانون (CAP 43:08) 1973والأسعار والرسوم الأخرى  السلع مراقبة، وقانون (CAP 08:03) 1990 اخلطرية امئاجلر 

 CAP) 1964 قانون العقوابتو ، (CAP 65:05، )1993وقانون مراقبة الأغذية  ،(CAP 43:07)  1995املعايري 

 CAP) 2000، ون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةوقان ،(CAP 50:01) 1970قانون امجلارك واملكوس و  ،(08:01

وأأنظمة ( CAP 42:07)  1988 ،وقانون حامية املس هتكل ،(CAP 68:03) 2010 ،وقانون امللكية الصناعية ،(68:02

 .2001 املس هتكل حامية

ميكن اس تخداهما اليت قوانني الما يكفي من دلهيا أأن بوتسواان  نتيجة مفادها عنالويبو  اذلي أأجرته تقيميال  وأأسفر .10

نفاذ امللكية ىل الفكرية )رمغ احلاجة احملمتةل  لإ عادة النظر يفاإ نفاذ التحدايت أأمام عزول ميكن  ومن ثالقوانني(.  هذه بعض اإ  اإ



WIPO/ACE/14/13 Rev. 
5 
 

ىل الإطار القانوين.  ابلاكملامللكية الفكرية  نفاذ  نفت تك اليت الكياانت املعنية اإىل عدد من الصعوابت  بعض أأشارت فقداإ اإ

لضباط ا ا ل تنص عىل منحلكهنقد تكون قامئة،  القواننيأأن مبعىن  ؛املنسقة هوداجل  انعدام وأأهها، القوانني الترشيعية اخملتلفة

ىل ، مما والتحقيق الهتم توجيهالاعتقال و  ؛ مثلسلطاتال بعض  نفاذدورمه يف حد أأبعد يقلص اإ ضباط  يتقدلبقدر ما و . الإ

نفاذ مج  الرشطة لهتم اليت وا ،ابلقوانني الإملاممن حيث الالزمة  اإىل القدرات ونيفتقر ، يع القوانني املكتوبة يف البدلمسؤولية اإ

ىل  املتضافرة هوداجل  أأدى غيابوقد امللكية الفكرية.  التعدي عىلتنطبق يف حاةل  ىل السوق  تدفقاإ البضائع املقرصنة واملزيفة اإ

حجافا، الاستامثر وعائقا أأماماملس هتلكني،  حصة ميثل خطرا عىل مما، بال هوادة ىل ،أأحصاب احلقوقب واإ ضافة اإ سلبية أ اثر  اإ

 أأخرى مجة. 

جراء تغيريات بشأأن توصيات عن التقيمي  ومتخض .11 نفاذ امللكية الفكرية.  يفاإ هذه  أأمهمن و العديد من القوانني لتعزيز اإ

دراجالتوصيات  عالمات حتمل يُزمع أأهنا السلع اليت س ترياد ل للتصديبشأأن التدابري احلدودية يف قانون امجلارك أأحاكم  اإ

س بل الانتصاف املدنية يف لك من قانون حق املؤلف واحلقوق توصيات أأخرى  وتتناول. املقرصنةالسلع و  ، مقدلة جتارية

 اجملاورة وقانون امللكية الصناعية.

نشاء هيئة مشرتكة بني الواكلت تضم ممثلني عن  بشأأنأأخرى  هممةتوصية  قُدمت، وعىل املس توى التشغييل .12 اإ

نفاذ القانون  نشاء وحدة متخصصة . كام أُ ئيةالقضاطة السلوالنيابة العامة و  املعنيةالوزارات وواكلت اإ الرشطة  يفويص ابإ

املعلومات اليت  توفريوضامن  ،امجلهور بأأهية احرتام امللكية الفكرية توعية رضورة جمدداأأكد التقيمي و رامئ امللكية الفكرية. جل

لهيا يسهل ليه جيب التوجه واملاكن اذلي القيام بهما جيب  بشأأن الوصول اإ  .يف حاةل انهتاك امللكية الفكرية اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف بوتسواان  نويناالقأأصبح تقيمي الويبو لالإطار قد و  .13  الهيئةترتكز عليه مجيع مبادرات  امنوذجلإ

ىل  ذاكء الاحرتامالرامية اإ ، ركجامللقانون جديد  2018يف عام صدر  ؛ حيثبعض التوصياتنُفذت وقد للملكية الفكرية.  اإ

ىل ، دابري احلدودلتأأحاكما  منه اجلزء الثالثيتضمن  ضافة اإ نشاء اإ نفاذ امللكية اإ هيئة مشرتكة بني الواكلت ملعاجلة قضااي اإ

  الفكرية.

حتل بوتسواان املرتبة ، حقوق امللكيةمن أأجل تحالف الصادر عن ال  ،2018لعام  ةوفقًا ملؤرش حقوق امللكية ادلوليو  .14

نفاذ وبغية  .1ةن حيث حامية حقوق امللكية الفكريم امجلاعة الإمنائية للجنوب الأفريقيمنطقة  يفبعة اسال و  ،عاملًيا 62 تعزيز اإ

نفاذامللكية الفكرية ابلغة قضية  بوصفها ها، تعمل بوتسواان حالًيا عىل تطوير س ياسة وطنية للملكية الفكرية تعمل عىل ترس يخ اإ

ىل . 2019ىل الربملان خالل عام عس ياسة املقرتحة ه ال هذ ومن املزمع عرضيتعني معاجلهتا.  الأهية ضافة اإ أأنه جيري حاليا اإ

 .يف احلس بان الواردة من الويبو القانونيةالتعليقات  أأخذ، مع امللكية الصناعيةقانون حق املؤلف و  قانونمراجعة لك من 

  مبادرات بناء القدرات .ابء

نفاذ الإ قدرات سلطات مللكية الفكرية لبناء ابتوعية وال تدريب ال لعديد من أأنشطة اب طلعاضُ  ،مساعدة الويبوفضل بو  .15

 تلفة.اخمل 

                                         
1 .http://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/botswana. 

http://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/botswana
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/botswana
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لكبار ضباط الرشطة واملدعني معل  حلقةالويبو مع ابلشرتاك الهيئة  ، نظمت2018يونيو  29اإىل  27من يف الفرتة و .16

ذاكء حول  العامني والقضاة نفاذ امللكية الفكرية.  بشأأن رفااملع نرشوذكل هبدف . الفكرية الاحرتام للملكيةاإ  احللقة انقشتاإ

والتخلص  ،سيبتر  ل الانتصاف املدنية مبوجب اتفاقوس ب ،والعالمات التجارية املقدلة ،املؤلف قرصنة حق؛ مثل موضوعات

  .قضائيا والتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا ،ملكية الفكريةل ل  اخملالفةلسلع من اال من بيئيًا 

التحقيق يف جرامئ "دليل الويبو التدرييب  من خمصصة نسخة الهيئة الويبو ابلتعاون مع، أأعدت العمل حلقةقبل و  .17

 التحقيق يف جرامئ امللكية الفكريةدليل التدريب  ُُصم . وقديف بوتسواان لس تخدامه "قضائيا امللكية الفكرية ومالحقهتا

نفاذ القانون واملدعني العامني لتوجيهخصيصا ، العمل حلقة أأثناء اإطالقه جرى اذلي، ومالحقهتا يف بوتسواان  ،سلطات اإ

رشادات عامة بشأأن العنارص القانونية للقرصنة والزتوير وتقدمي  .ذات الصةل والأدةلوقضااي التحقيق  ،اإ

نفاذ  أأحرزت ،لالعم حلقةالانهتاء من  وعقب .18 ىل  هاحتول يف  ، وبوجه خاصالفكريةامللكية بوتسواان تقدمًا يف جمال اإ اإ

نفاذ اجلنايئ اليت    منهتيك املصنفات احملمية مبوجبمن فرض رسوم عىلبدل قوانني امللكية الفكرية  تنص علهياتطبيق أ ليات الإ

 ترس يخ وبغية. فرتة طويةلل اكن سائدا وهو ما، دون ترخيص والاش تغال ابلتجارةابذلنب  مهقراراإ مع امللكية الفكرية، 

نفاذ القانون اجلنايئ )اليت ل تزال يف  مل والعامة والرشطة. بة النيا يةمدير مع لك من  الهيئة تتعاون (همدهااس تخدام أ ليات اإ

ملكية لل قضية  مع تتعاملأأن ، دةلع الأ مجلالرشطة  به تقومي ىل العمل الأسايس اذلاإ  تستند يت، اللنيابة العامةس بق ل ي 

 .قضائيا امللكية الفكرية جرامئ مالحقةيف الهيئة  عن اس تعدادها للتعاون مع أأعربتلكن دلى اتصال الهيئة هبا، ، فكريةال

وتثقيف  ،مشرتكة مداهامت شنعىل ذكل  وينطويتعاون مع الرشطة. ال  تعزيز عىللك احلرص  حترص الهيئةو  .19

نفاذ املؤلف تطبيق قانون حق بشأأنوظفي اخلدمات املوظفني اجلدد وم الس نوات الأربع  وعرب. ينص علهيااليت  وصالحيات الإ

فيديو رمقية  مقرصنة من أأقراص خاللها أأقراص تصودر ، مداهة 39 شن يفمع رشطة بوتسواان الهيئة  ، تعاونتاملاضية

التحرايت من خالل و (. أأمريكيادولًرا  266 239)حوايل  بول بتسواين 2 863 920تبلغ قميهتا  موس يقيةوأأقراص مدجمة 

 قوق امللكية الفكرية.حل اخملالفةلسلع ا بؤر نشاطق حبثًا عن اسو والرشطة مسح الأ  الهيئة تواصل ادلقيقة

والرشطة اإىل ضامن توجيه الهتام ملرتكيب جرامئ امللكية الفكرية وفقًا  العامة ةمديرية النيابو الهيئة  هيدف التعاون بنيو  .20

قد يكون التعاون الناحج لبناء و العقوابت املناس بة.  موتلقهي ،امللكية الفكرية الوطنيةللأحاكم اجلنائية الواردة يف قوانني 

دخاهل من السوابق القضائية يف هذا اجملال مبثابة نقطة انطالق لتحديد نظام امللكية ل حتسينات يف جمالت أأخرى  ما ميكن اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بكفاءة وفعالية   يف بوتسواان.الفكرية لزايدة ضامن اإ

طار يف  ،وجامعة بوتسواان ،(BURSبوتسواان )ل الإيرادات املوحدة  دائرة معا اتفاقالهيئة  أأبرمتكام  .21 تعزيز ل هجودها اإ

نفاذ امللكية الفكرية ىل البدل ل  خمالفةعند دخول سلع و . اوتثقيف البدل بشأأهن ،اإ الإيرادات  دائرةولو ئيقوم مس  لملكية الفكرية اإ

بالغ نلهيئة ل  مما يتيح ؛وتسلميها السلع زجح يمت ، حيث(الإنرتبولواملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية )الهيئة  ابإ فرصة رتبول والإ

ىل احملمكة.لإ  معهم والتعاون مع أأحصاب احلقوق العمل  حاةل اخملالفني اإ

جحامال تشالكامل  ومن .22 كرية. وملعاجلة تقدمي الأدةل الالزمة حملامكة مرتكيب جرامئ امللكية الف عنأأحصاب احلقوق  رئيس ية اإ

ميكهنم املساعدة يف حتديد  هلم ممثلني حمليني توفرللتأأكد من  ،عىل اإرشاك أأحصاب العالمات التجاريةالهيئة  ، تعملهذا الأمر

 يف مالحقة اخملالفني.والإنرتبول الإيرادات املوحدة  الهيئة ودائرة ودمع، يف الوقت املناسبلملكية الفكرية ل  اخملالفةالسلع 
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ماكنية  أأكرث ثقة يفيف بوتسواان  ئيونالقضااملوظفون القضاة و  ابتيف الوقت الراهن  .23 مالحقة جرامئ امللكية الفكرية اإ

ىلبطلب  ، تقدمت بوتسواان مؤخراً قضاةال تدريب مواصةل من أأجلو للتعامل مع هذه القضااي.  ااس تعداد وأأكرث ا،قضائي  اإ

ئيون عن القضااملوظفون و القضاة  وأأعربقضاة يف ادلورة العامة بشأأن امللكية الفكرية للقضاة. أأاكدميية الويبو لتسجيل 

ىل املزيد من  همتطلع و  ،الويبواليت تقدهما ابملساعدة  سعادهتم  .التدريب برامجاإ

نفاذ القانون والقضاة و و  .24 ىل التدريب املقدم ملوظفي اإ ضافة اإ ، اس تفادت بوتسواان أأيضًا من برامج ئينيالقضااملوظفني اإ

قلميية ، ابالويبوتتيح ، 2010ومنذ عام عرب الإنرتنت. التدريبة ، مثل دورات الويبو لويبوتقدهما اأأخرى  لتعاون مع املنظمة الإ

املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية اليت تقدهما اجلامعة  ةلحصول عىل درجللبوتسواان  فرصال (أأريبوفريقية للملكية الفكرية )الإ 

 ،للملكية الفكريةبوتسواان ضامن فهم يف  اكن لها أأبلغ الأثر كام ،تقدير كبري موضعهذه املساهامت  واكنتيف زميبابوي.  الأفريقية

 قلياًل. يرسأأ يف هناية املطاف احرتام امللكية الفكرية  ترس يخ حنواملسري  ما جيعل وهو

 نفاذلالإ مبادرات أأخرى  جمي.

 حلقةيف بوتسواان  مع سفارة الولايت املتحدة الأمريكيةابلتعاون الهيئة  نظمت ،2017و 2016عايم الفرتة ما بني يف  .25

نفاذ القانون.  لتعمل افرصة  احللقةيف املشاركة يع اجلهات الفاعةل مجل  وأأتيحمعل حول امللكية الفكرية لأحصاب احلقوق وواكلت اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية. امن أأفضل املامرسات اليت طورهت

معل  حلقة أأريبوابلتعاون مع  فارة الولايت املتحدة الأمريكية، اس تضافت س2019أأبريل  25اإىل  23من ويف الفرتة  .26

لتحقيق يف جرامئ امللكية املتعلقة اب ابملعارف امجلاعة الإمنائية للجنوب الأفريقي يف منطقةتزويد القضاة  بغية ؛يف بوتسواان

ضافة اإىل مسؤولني من ، ت املتحدة الأمريكيةالولايمن و امجلاعة الإمنائية  منطقةقضاة من  احللقة. حرض الفكرية أأريبو اإ

 ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

قلميية مع حلقة، اس تضافت بوتسواان 2019مايو  22اإىل  20ويف الفرتة من  .27 نفاذ امللكية الفكرية لتدريب  بشأأنل اإ اإ

تدريب ضباط الرشطة واملدعني العامني عىل التعامل مع جرامئ امللكية املنوط هبم  ،الرشطة واملدعني العامني مناملدربني 

 .الأمريكية الولايت املتحدةيف الويبو وأأريبو ووزارة العدل لك من مع من ادل احللقة تلقتو الفكرية. 

مركز امتياز ملاكحفة لتكون تحدة الأمريكية ببناء بوتسواان الزتام حكومة الولايت امل  عل أ نفة اذلكراملبادرات  هنوترب  .28

 جرامئ امللكية الفكرية يف املنطقة.

 التوعيةأأنشطة  .دال

طار .29 نفاذ امللكية الفكرية س بل ها لتحسنيهجود ويف اإ ادي للملكية الفكرية يف بوتسواان مفهوًما لإنشاء نو  اس تحدثت، اإ

دمع تنس يق املرشوع بأأريبو  تتوىلمن املتوقع أأن و ابمللكية الفكرية. تالميذ املدارس  توعيةل وس يةل مس تدامة بوصفها املدارس 

حدىلتكون بوتسواان كام اختريت من الويبو ومجهورية كوراي.  ، اذلي من املرشوعاليت ينفذ فهيا ثالث ال  عضاءالأ ول ادل اإ

 .2019ن يبدأأ يف أأ  املقرر

ابلعديد  واضُطلعابليوم العاملي للملكية الفكرية لإذاكء الوعي بأأهية امللكية الفكرية.  ،2012، منذ عام حتتفل بوتسواانو  .30

جراء ل وندوات و مع حلقاتعقد مبا يف ذكل لتوعية البدل بقمية امللكية الفكرية من الأنشطة   مناقشات عىل التلفزيون الوطيناإ
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ضافة اإىل ، 2019يف عام و. اجلامعات واملدارس الثانويةيف  والأنشطةمسريات ماكحفة القرصنة والربامج الإذاعية تنظمي  اإ

حرض احلدث و . : امللكية الفكرية والرايضة"اكسب اذلهبية"احتفلت بوتسواان ابليوم العاملي للملكية الفكرية حتت شعار 

حمايم  اأألقاه ةرئيس ي لكمةاشًا لطالب املدارس الثانوية ابلإضافة اإىل ، ومشلت الأنشطة نقأأحصاب املصلحة يف جمال الرايضة

امجلاعة الإمنائية للجنوب الأفريقي من  قاضياً  44 حبضور احلدث حظيراييض من الولايت املتحدة الأمريكية. كام 

(SADC) قلميية الأفريقية للملكية المعل نظمهتا  حلقة، اكنوا يف بوتسواان حلضور كتب م و  (ARIPO)فكرية املنظمة الإ

 .(USPTO) الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

 اخلالصة اثلثا.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  قدمهتاساعدة اليت ابمل  كثريابوتسواان  تعزت .31  اليت قدهمااملشورة أأن كام الويبو يف جمال اإ

سهاماسهمت أأ املقدمة من خالل دليل التدريب  والتوجهيات ،العمل حلقاتيف  املشاركنيخمتلف اخلرباء  يف  ملحوظا اإ

لتنفيذ العامة  ةمديرية النيابرشاكة مع الهيئة  ويف الوقت الراهن أأقامتامللكية الفكرية. انهتاك  حلالتالقضائية الحقة امل

جراءات املالحقة القضائية ل  نفاذ خمتلفة مثل الهيئة تعمل . قضاايهذه الاإ والانرتبول الإيرادات املوحدة  ائرةدأأيًضا مع واكلت اإ

دخال قانون امجلارك  من خالل هذه املبادرةو تنفيذ مجيع القوانني اليت تدمع حامية امللكية الفكرية يف بوتسواان.  لضامن مت اإ

ىل الصورة للمساعدة يف مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية.   وقانون اجلرامئ الإلكرتونية وقانون العقوابت اإ

  املساهة[]هناية 



WIPO/ACE/14/13 Rev. 
9 
 

 احملمكة العليا لرشق الاكرييب وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية

احملمكة  يف ، ورئيسة معهد التعلمي القضايئحممكة الاس تئناف يف ة، قاضيل ثوميالس يدة غريت  حرضة القاضيةمساهة أأعدهتا 

 2اكسرتيس، سانت لوس يا ،العليا لرشق الاكرييب

 امللخص

دارة تنظر هذه املساهة نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف  العداةل يف الأهية اليت يكتس هيا بناء القدرات يف جمال اإ يف جمال اإ

ىل فوائد املساعدة اليت تقدهما املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  منظمة دول رشيق الاكرييب، وتتطرق املساهة أأيضا اإ

نفاذها بفعالية وبرسعة. ومن أأجل بلوغ خبصوص تدريب املوظفني القضائيني.  وتظّل حقوق امللكية الفكرية دون قمية ما مل يمت اإ

هذه الغاية، ينبغي أأن يتلقى املوظفون القضائيون التدريب املالمئ للبت يف قضااي امللكية الفكرية. وتمتتع الويبو خبربة واسعة يف 

ء اخلارجيني، وقد أأثبتت الويبو يف السابق قدرهتا عىل تقدمي التدريب يف جمال امللكية الفكرية وميكهنا الاس تعانة بأأفضل اخلربا

جراءات نصاف مبا يف ذكل س بل الإ  اجملالت اخملتلفة للملكية الفكرية، املدنية واجلنائية، اليت ميكن أأن تطبقها احملمكة خالل اإ

فكرية. وتسوق املساهة يف ختاهما اقرتاحا لمتكني الويبو وكيفية تعزيز التدريب التقايض يف قضااي التعّدي عىل حقوق امللكية ال

 املوّجه للموظفني القضائيني.

 املقّدمة أأول.

الصادر عن احملمكة  1967لس نة  223( مبوجب الأمر القضايئ رمق ECSCاحملمكة العليا لرشق الاكرييب ) ٌأنشئت .1

قلمي عضو،  العليا لهيئة ادلول املنتس بة جلزر الهند الغربية. وتتضمن احملمكة العليا لرشق الاكرييب احملمكة العليا يف لك دوةل أأو اإ

ىل  ول الأعضاء التالية، ويه: أأنتيغوا وبربودا . ويشمل اختصاص احملمكة العليا لرشق الاكرييب ادلحممكة الاس تئنافابلإضافة اإ

ودومينياك وغرينادا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوس يا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأأقالمي ما وراء البحار الربيطانية 

 الثالثة أأنغيال واجلزر العذراء الربيطانية ومونتسريات.

 منظمة دول رشق الاكرييب اثنيا.

ىل منظمة دول رشق الاكرييب ويه منظمةتنمتي ادلول الأعضاء والأ  .2  دون قالمي اليت ختضع لختصاص احملمكة العليا اإ

ىل املواءمة الاقتصادية والاندماج الاقتصادي، وحامية حقوق الإنسان واحلقوق  قلميية. وهتدف منظمة دول رشق الاكرييب اإ اإ

سواء املس تقةل أأو غري املس تقةّل. وقد أأحدثت منظمة دول الاقتصادية، وتشجيع احلومكة السلمية يف بدلان رشق الاكرييب 

، وأأطلق علهيا امس معاهدة ابس تري املنقّحة. وتضم 2010، وقد عّدلت املعاهدة يف 1981رشق الاكرييب مبوجب معاهدة 

ىل املقاطعتني الفرنس يتني املارتيني ك وغوادلوب، وقد منظمة دول رشق الاكرييب ادلول والأقالمي املذكورة أأعاله، ابلإضافة اإ

ىل املعاهدة ابلرتتيب يف   .2019و 2016انضمت املقاطعتان اإ

 

 

                                         
 ادلول الأعضاء يف الويبو.أأي من أ راء الأمانة أأو  ابلرضورة وليست ،ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلفني 2
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ىل: .3  وهتدف منظمة دول رشق الاكرييب، اإ

تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل، وفقا ملعاهدة تشاغواراموس املنقّحة، وميثاق  -

 الأمم املتحدة،

جناز الزتاماهتا ومسؤولياهتا جتاه اجملمتع ادلويل، مع رضورة الالتفات اإىل دور ومساعدة ادلول الأعضاء عىل  - اإ

 القانون ادلويل مكعيار للسلوك،

اتحة منتدى مؤسيس ملناقشة وتيسري التغريات ادلس تورية والس ياس ّية والاقتصادية الرضورية لإجناح التمنية  - واإ

 لعاملي.يف ادلول الأعضاء وللمساهة يف الاقتصاد الإقلميي وا

مع أأهداف منظمة دول رشق الاكرييب املذكورة، تفوض معاهدة ابس تري املنقّحة لدلول الأعضاء، عند تنفيذ  ومتش يا .4

قرارات املنظمة، الاضطالع ابلعمل املشرتك والسعي اإىل وضع الس ياسات املشرتكة يف اجملالت املتنوعة، ومهنا: 

دارة القضاء، و)ب( )أأ(  حقوق امللكية الفكرية. تعلمي، مبا يف ذكل التعلمي العايل، و)ج(ال  املؤسسات القضائية واإ

ىل منظمة التجارة العاملية، وختضع لأحاكم اتفاق اجلوانب  .5 وتنمتي ادلول الأعضاء يف منظمة دول رشق الاكرييب اإ

رشق الاكرييب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس(. وقد معلت ادلول الأعضاء يف منظمة دول 

ىل منظمة التجارة العاملية يف  ، عىل تقدمي امحلاية القانونية للملكية الفكرية. وقد نّصت مجيع ادلول 1995بنشاط، منذ انضامهما اإ

حّق املؤلف والعالمات التجارية والرباءات واملؤرشات اجلغرافية مثل  الأعضاء يف ترشيعاهتا عىل حقوق امللكية الفكرية،

دلوائر املتاكمةل والتصاممي الصناعية وأأصناف النبااتت اجلديدة. وعالوة عىل ذكل، تنص ترشيعات ادلول الأعضاء أأيضا وا

 عىل حامية الأرسار التجارية واملعارف التقليدية.

نفاذ امللكية الفكرية اثلثا.  التعّدي عىل امللكية الفكرية واإ

ىل احملمكة العليا، عند بهتا يف القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، عىل أأهنا حممكة وطنية تبت يف ادلعوى  .6 ينظر اإ

قلمي يتبع منظمة دول رشق الاكرييب، ويف  . حممكة الاس تئنافيف مس توى التقايض الأول حملمكة العدل العليا يف لّك دوةل أأو اإ

نفاذها، وفقا للترشيعات السارية يف البدلان وتتعلق بعض تكل املنازعات الوطن  ية ابلتعّدي عىل حقوق امللكية الفكرية وابإ

 ادلول والأقالمي املذكورة.

، بناء عىل معاهدة ابس تري املنقّحة، احملمكة ذات الاختصاص الأصيل يف اللك املنازعات حممكة الاس تئنافوتعّد  .7

ىل أأن ادلول الأعضاء يف منظمة دول املبينة يف املعاهدة، ومهنا املنازعات املتعلقة  حقوق امللكية الفكرية. وجتدر الإشارة اإ

رشق الاكرييب تضطلع يف بقية احلالت، ابلتنس يق خبصوص العمل املشرتك ومواءمته وتنفيذه، وتسعى خاصة اإىل وضع 

 الس ياسات املشرتكة يف جمال حقوق امللكية الفكرية.

لعليا لرشق الاكرييب ملّمة مبختلف حقوق امللكية الفكرية اليت قد ترد يف وعليه، مفن الرضوري أأن تكون احملمكة ا .8

حدى ادلول أأو الأقالمي الأعضاء، وجيب أأن تكون احملمكة ملّمة ابجلوانب املتصةل ابلتجارة  املنازعات الوطنية بني طرفني يف اإ

ذ تمتتع احمل مكة ابلختصاص الأصيل واحلرصي للنظر يف تكل من حقوق امللكية الفكرية واليت تمكّل معاهدة ابس تري املنقحة، اإ

 املسائل.
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 معهد التعلمي القضايئ .رابعا

 أأحدثت احملمكة العليا لرشق الاكرييب معهد التعلمي القضايئ، وأأس ندت هل الولية التالية، ويه: .9

اتحة وتسليط الضوء عىل املعارف واملهار  - دارة القضاء بواسطة التعلمي والتدريب، عرب اإ ات والفهم اليت تعزيز اإ

 حيتاهجا املوظفون القضائيون ومساعدومه من أأجل أأداء مسؤولياهتم عىل الوجه الأمكل،

ذاكء الوعي ابلنظام القضايئ دلى امجلهور، -  واإ

 وأأداء همام هيئة الاعامتد للربامج التدريبية. -

واملشاريع والندوات وادلورات ومن هذا الأساس، يلزتم معهد التعلمي القضايئ بتنس يق وتنظمي املؤمترات والربامج  .10

 التدريبية وحلقات العمل املتنوعة، وفقا للولية اليت لكف هبا.

 التعاون بني معهد التعلمي القضايئ واملنظمة العاملية للملكية الفكرية . خامسا

، وتقوم بتسوية تبّت احملمكة العليا لرشق الاكرييب، مبوجب وليهتا، يف منازعات امللكية الفكرية اليت تعرض علهيا .11

املنازعات بني ادلول والأقالمي الأعضاء، املتعلقة مبعاهدة ابس تري املنقحة، ومهنا املنازعات خبصوص امللكية الفكرية، وينبغي أأن 

 تكون احملمكة العليا ملّمة بقوانني امللكية الفكرية املذكورة واجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية، املبينة يف

أأحاكم معاهدة ابس تري املنقحة. ومن الأفضل أأن توجه احملمكة العليا لرشق الاكرييب برامج التدريب املس متر يف جمال امللكية 

 الفكرية لفائدة املوظفني القضائيني العاملني يف احملمكة العليا لرشق الاكرييب.

حداث البيئة الكفيةل بمتكني وختصص الويبو جزء هاما من معلها لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  .12 وتساعد عىل اإ

امللكية الفكرية من لعب دورها وحتفزي الابتاكر والإبداع، واحتضان البيئة اليت متنح املنافع املتساوية ملاليك حقوق امللكية 

ىل: ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اإ  الفكرية ومس تخدمهيا. وهتدف شعبة اإ

 من أأجل مناقشة الس ياسات بطريقة مس تنرية وقامئة عىل ادلراسات العملية، الصعيد ادلويل، تقدمي ادلمع، عىل -

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية، وتشجيع التمنية الاجامتعية وتعزيز القدرا - ت يف ادلول الأعضاء يف جمال اإ

 والاقتصادية وتوفري امحلاية للمس هتلكني،

ذاكءونرش ثقافة الاحرتام للملكية الفكرية، بواسطة التعلمي  -  الوعي. واإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  .13 وعىل هذا الأساس، مفن الطبيعي أأن تتظافر اجلهود بني معهد التعلمي القضايئ وشعبة اإ

طار بعض براجمه، من أأجل تق دمي التدريب يف جمال امللكية الفكرية يف الويبو. وقد تعاون معهد التعلمي القضايئ مع الويبو، يف اإ

للمؤسسات القضائية، عىل صعيد احملمكة العليا وحممكة الاس تئناف. وتقدم الويبو منذ بعض الوقت عددا من أأنشطة بناء 

نفاذ امللكية الفكرية. وقد عقدت  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ويف جمال اإ الويبو القدرات وادلمع للأنشطة التدريبية يف جمال اإ

. 2001ندوة بشأأن امللكية الفكرية يف سانت لوس يا لفائدة السلطة القضائية يف احملمكة العليا لرشق الاكرييب، يف يوليو 

يف تنظمي الندوة بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية اليت عقدت يف فندق فورت  2006يوليو  29و 28وشاركت الويبو يف 

 مكة العليا لرشق الاكرييب.يونغ يف دومينياك، وحرضها قضاة احمل
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نظم معهد التعلمي القضايئ ابلشرتاك مع الويبو ندوة بشأأن امللكية الفكرية مضن املؤمتر  2018يوليو  26و 25ويف  .14

 القضايئ الس نوي ملعهد التعلمي القضايئ اذلي عقد ملدة يومني يف سانت لوس يا. وقد تطّرقت الندوة للمواضيع التالية:

ذاكء الاحرتام  -  رد متوازن عىل التعّدي عىل حقوق امللكية الفكرية، –الفكرية  للملكيةاإ

 وجرامئ امللكية الفكرية واملصلحة العامة، -

نفاذها يف رشق الاكرييب،و  -  حامية امللكية الفكرية واإ

 جرامئ امللكية الفكرية،و  -

صدار الأحاكم والتناسب والتخلص من السلع املقدلة -  ،و املقرصنةأأ  واإ

 هتلكني،املس ات وكيلس -

 والقرصنة والزتوير وتقليد الأغلفة، -

نفاذ حقوق امللكية الف -  كرية لفائدة املؤسسات القضائية.واإ

 فوائد التدريب يف جمال امللكية الفكريةسادسا.  

 الواحضة واملوجزة والرثية ابملعلومات. وقد أأبدى املشاركون اهامتما بتكلاحملارضات  عددا من 2018تضمنت ندوة  .15

ذاكء احملارضات  جامل. ومعوما، قدمت شعبة اإ وابملناقشات اليت تبعهتا، وقد أأعربوا عن رضامه الشديد عىل التدريب اإ

الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبو للموظفني القضائيني، خالل مدة غري قصرية، التدريب اذلي حيتاجونه يف جمال امللكية 

ة مكنت من خلق التفاعل بني مقديم العروض واملشاركني. وقد مشلت الربامج التدريبية عددا من الفكرية، ابعامتد مقاربة معلي

املوظفني احملليني امللّمني بقوانني امللكية الفكرية يف املنطقة وعىل التحدايت احمللية، وعليه نوقشت املسائل اليت طرحت 

يون عن اس تفادهتم من املواد املعروضة عىل رشاحئ البوربوينت خالل الندوة، يف س ياقها احمليل. وقد أأعرب املوظفون القضائ 

. وقد بلغت نس بة املشاركني اذلين لن يس بق هلم املشاركة يف أأي 2018واملعلومات الأخرى اليت اطلعوا علهيا يف ندوة 

 ق لطرق تطبيق% من املشاركني. وقد اكتسب املشاركون اجلدد فهام أأمع80تدريب يف جمال امللكية الفكرية، ما يقارب 

 اجلنائية، ومهنا الأوامر القضائيةجراءات الإ  ، وتطبيقجراءات التحفظية واحلجزوالإ  التعويضاتجراءات املدنية، مثل الإ 

ىل اكتساهبم فهام أأمعق للعوامل اخملتلفة اليت ينبغي أأن تأأخذها احملمكة بعني والغرامات للمصادرة والتالف  والسجن، ابلإضافة اإ

البت برسعة يف قضية ملكية فكرية عرضت علهيا بعد  مكة الاس تئنافالاعتبار عند البت يف قضية معينة. وقد أأمكن حمل

 .2018ثالثة شهور من ندوة 

 س بل امليض قدما  .سابعا

املفيد أأن يقدم اجلوةل القادمة من الربامج التدريبية عدد من قضاة امللكية الفكرية اذلين يمتتعون خبربة قد يكون من   .16

واسعة يف التعامل مع قضااي امللكية الفكرية. ومعوما، يتيح التدريب للمشاركني فرصة احلصول عىل املعارف املرتبطة مبختلف 

نفاذ املل  كية الفكرية والقضااي الأخرى ذات الصةل، وس يعود التدريب عىل يد عدد من أأوجه التعدي عىل امللكية الفكرية واإ

القضاة اذلين يتعاملون بشلك ش به حرصي مع قضااي امللكية الفكرية، ابلنفع لأعضاء احملمكة العليا لرشق الاكرييب وس يتيح هلم 
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ىل بعض املعارف العملية الإضافية خبصوص طريقة تسوية منازعا ماكنية النفاذ اإ ت امللكية الفكرية يف مرحةل التقايض أأو اإ

الاس تئناف. ويف هذا الصدد، س يكون من املفيد الاطالع عىل وهجات نظر خمتلفة لقضاة من بدلان خمتلفة. وسيس تفيد 

 املوظفون القضائيون يف احملمكة العليا لرشق الاكرييب من املشاركة يف اجامتع مشابه ملنتدى قضاة امللكية الفكرية الافتتايح

ىل  7اذلي عقد يف جنيف من  ، غري أأن هذا الاجامتع ل ينبغي أأن ينظم مكنتدى يتناقش فيه القضاة بل 2019نومفرب  9اإ

 كدورة تدريبية ابلأساس.

 اخلالصة   اثمنا.

تلعب حقوق امللكية الفكرية دورا مزتايدا يف املعامالت ادلولية يف السلع واخلدمات، مما خلق طلبا مزتايدا عىل  .17

دارهتا بشلك فعال ومنظم. حامي ة امللكية الفكرية. ول ميكن حامية امللكية الفكرية دون قوانني حقوق امللكية الفكرية ودون اإ

نفاذها. وتعّد احملامك عنرصا هاما مضن أ ليات  ذا مل توضع ال ليات املناس بة لإ غري أأن حقوق امللكية الفكرية تفرغ متاما من معناها اإ

نفاذ امللكية الفكرية ىل بناء قدرات املوظفني القضائيني يف احملمكة العليا اإ ، ومن هذا املنطلق رأأى معهد التعلمي القضايئ احلاجة اإ

للملكية الفكرية ومتكيهنم من تطبيق قوانني امللكية الفكرية الوجهية بلك فعالية. وذلا سيبقى العمل عىل التدريب أأحد 

 الأولوايت الرئيس ية.
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