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  الثامنةالدورة 
 2011نومفرب  18 إىل 14جنيف، من 

 
 

اإلدارات املعنية امللكية الفكرية و املعنية باإلداراتالتفاعل بني 
  ألعضاءملخص لردود الدول ا: املنافسةقانون ب

  األمانةمن إعداد

ثتضمن مرفق هذه الويقة مذكرة  .1 تفاعل بني أعدت عن ي ية اب اإلداراتلا ية مللكية الفكرية وملعنا قانون بملعناإلدارات ا
سة  نا فا سةيف إطار مل نا ياسة ا ية الفكرية و فرشوع عن ا مل سـ مللك ند هذه املذكرة . )CDIP/4/4/REVثانظر الويقة  (م تستو

يان املعلومات الواإىل  بو عىل الا سـتبردة يف ردود ادلول األعضاء يف الو تعلق ي يص ياذلي  نوحة ملعاجلة ةجبارياإلخابلرتا ملم ا
ية الفكرية نالاتفاع  نايفمللكحبقوق ا رشوعةملا سة ا نا مل  ف رشوع املذكور آنفا للم ًواذلي أعدته األمانة يف إطار ا وتلخص هذه . مل

يانردتيت  دوةل من ادلول األعضاء ال34ثالويقة ردود   .سـتب عىل الا

ية و .2 ية اب نة ا منا ن لتللج ية ملع الفكرية مللكوا
ث مبضمون هذه الويقة ًمدعوة إىل اإلحاطة علام

ها  .فقومر

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 مقدمة .ًأوال

يان 1تستند هذه املذكرة بو عىل الا سـتب إىل املعلومات الواردة يف ردود ادلول األعضاء يف الو تعلقي يص ملا  ةجبارياإلخ ابلرتا
نوحة ملعاجلة الاتفاع  نا ية الفكرية ملم نايفمللكحبقوق ا رشوعةملا سة ا نا مل  ف يان (للم نا ابال يه  شار إ سـتبا ه ل وقد أعدت هذا ). مل

سة،  نا ياسة ا ية الفكرية و تعلق اب يعي ا رشوع املوا يان األمانة يف إطار ا فالا مل سـ مل مللكض ملب ته ووافسـت نة قجعاذلي را يه ا للجت  عل
ية اب منا لتن ية الفكريةملع  ).2009 نومفرب 20 إىل 16املعقودة يف الفرتة من (يف دورهتا الرابعة  مللكية وا

يان وهو اكآليتُتو ثاين من الا سؤال ا سـتبلخص هذه الويقة املعلومات الواردة يف الردود عىل ا ل ل  :ث

رشوعة )اإلدارات (اإلدارةما يه  .2 سة ا نا ية  نا بت ىف الصفة ا ئوةل عن ا مل ا ف للم مل ل فسـ ية الفكرية مل تفاع ما حبقوق ا مللكال ن
يص اإل نح الرتا خوعن  تكل املامرسات؟جباريم تصدي  ية إىل ا لة الرا ل  م

تعاون تكل  - يف  يح  تيف حال وجود أكرث من إدارة، هل ميكن تو ك يهنااإلداراتض سق ب فامي  حني سـامي  ، الهجودهاتن أو 
يعهتاختتلف اإلدارات يث  طب من  سؤوةل عناإلدارات مثل ، ح سة و ملا نا فا تخصصة يف اإلداراتمل ية الفكرية؟جمال مل ا  مللكا

يان 34، ردت 2011وحبلول أول مارس  سـتب دوةل عضوا عىل الا بة(ً نا ابدلول ا شار إلهيا  يا ه  2).جململ

يا ًاث يل موجز  .ن  للردودحتلوصف و

بدلان، تضطلع  .1 ية  اإلداراتليف العديد من ا يص أطنالو نح الرتا ية حفص اتفاقات  خسؤو م ل يا مب نولو جو نقل ا تعلقة (لتك ملا
ية الفكرية ية الفكرية وحتديد اآلاثر ) املامرسات(نأوجه الاتفاع ) أو) (مللكاب تعلقة اب مللكا رشوعة مل سة ا نا ية  نا ملا ف للم اليت قد فمل

ية الفكرية) أو(ترتتب عىل هذه الاتفاقات  مللكأوجه الاتفاع حبقوق ا ية حتال سواء إىلوالواقع أن . ن سؤو لهذه ا  اإلدارات مل
ية الفكرية  ية اب ية ا مللكالو ن ملعن ية اباكتبامل(ط ية ا ن الو ملعن تجارية وط تصة وللرباءات والعالمات ا الواكالت العامة خملالوزارات ا

تصة اب ية الفكرية خملا تعلقة اب مللكسائل ا مل ية الفكرية وما إىل ذكلاب) أو(مل تعلقة اب مللكياسات ا مل ية )لسـ طن أو اإلدارات الو
سؤوةل سةملا نا ف عن ا ية إىل نوعني من . مل سؤو لويف بعض احلاالت، حتال هذه ا ية اإلدارات:  يهاإلداراتمل يةطن الو  ملعنا

ية الفكرية  ساتمللكاب ية  سواملؤ سؤوةل عنطنالو سةملا نا ف ا ية الفكرية . مل ية حبقوق ا ية ا تفاعل بني اإلدارات الو مللكوا ن ن ملعل ط
ن ية بقانون ا ية ا ملواإلدارات الو ن ملعن سة ط يا تنيف سأ لثري  تنيم  : هامئيسـي ر

ية اباإلداراتما يه العالقة بني   ) أ( ية ا ن الو ملعن سةواإلداراتمللكية الفكرية ط نا سؤوةل عن ا ية ا ف الو مل مل  حني طن
يا؟ اتفاقات حفص تشارك يف  نولو يص أو نقل ا جنح الرتا تك خ  لم

                                                 

تا وراجعه . تستند هذه املذكرة إىل تقرير أعدته د 1 نا جانوسو يكر سكت ي تانويسـ يوفاين انبو يد  يا لسـ  .جل

يان يه 2 يداد: سـتبادلول األعضاء اليت أجابت عىل الا ياك وبامن وبوندا وبريو وتر يا وإيرندا و تان وأوكرا يا وأوروغواي وأوز يا وأملا با ينأذريجان وإ ل بلج ل ن سـ ن ن سـ  بكب
ييل وعامن وفر سويد و يا وسوراي وا ية ورو هورية ا شـوتوابغو وتونس واجلزائر وا ل سـ يك سعودية لتشـمجل يك واململكة العرية ا يا وا توا يا و ندا وقطر و لسا و ب سـ ن ي ي نل ملكن ل نك ف

مين ياابن وا ية وا تحدة األمر نغاراي والوالايت ا سا وياكراغوا و تحدة وموانكو والرنوجي وا لواململكة ا ل مل ه ن من يكمل  .ل
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تكل و  ) ب( يمي اإلداراتلإىل أي حد ميكن  نح تق أن تذهب يف  منارص اتفاقات  يا أو ع نولو يص أو نقل ا جالرتا تك لخ
رشوعة، و سة ا نا ية  نا ية الفكرية اليت ميكن أن تكون  ملأوجه الاتفاع اب ف للم فن م ها مللك سلطة اليت  متتلكمن مث ما نوع ا تكل ل

يص اإلدارات  ية هبا (ةجبارياإلخإلصدار الرتا صتو ية الفكرية حبقوق نتفاع لالللتصدي ) لل سة ل نايفملامللكا فنا لم
رشوعة  ؟ملا

مين و .2 ناء ا بة اب لحددت اكفة ادلول ا سـتث تاإلداراتجملي ية امللكفة  ب الو رشوعة طن سة ا نا ية  نا يعة ا ملحديد ا ف للم مل فب لبعض لط
ية الفكرية و مللكأوجه الاتفاع حبقوق ا يص اإلمبن تكل املامرساتجباريخنح الرتا تصدي  لة  ية ابإلداراتوترد قامئة . لل طن الو

يص اإل نح الرتا سؤوةل عن  خا م يص اإلباريجمل تعلق ابلرتا يان ا خة يف الا ملب بو جباريسـت نحهتا ادلول األعضاء يف الو ية اليت  م
ية الفكرية لالللتصدي  مللكتفاع حبقوق ا نايفن رشوعة لل ملا سة ا ملنا ف يان(م نا ابال يه  شار إ سـتبا ه ل  ).مل

بة أكرث من  .1.2 يص إدارةجمليوحددت معظم ادلول ا نح الرتا سؤوةل عن  ية  خ و م م ية. ةريجبااإلطن تا لوأشارت ادلول ا  :ل
سعودية وموانكو يا واململكة العرية ا توا ندا و ييل وعامن و ية وسوراي و هورية ا لإيرندا وبامن وبوندا وا ب ن ي نل شـ ل لل ف يكشـ إىل أن  لتمجل

ند هذه  ية  سؤو سـا ل ية واحدة إىل إدارةتمل بة اليت . طنو يةا اإلداراتذكرت ، فقد إدارة أكرث من أشارت إىلجمليأما ادلول ا لتا : ل
ية الفكرية اإلدارات) 1( ية اب ية ا مللك الو ن ملعن سؤوةل عن اإلداراتوط ية ا مل الو سة أو طن نا فا سؤوةل عن ممل تاكر ملا حاكحفة الا
بق ( ًثال ينطوهو ما  ياابنعىل م ية وا تحدة األمر تحدة والوالايت ا يك واململكة ا لبريو وا مل مل يكسـ ية ) أو (-2) ملك ملعنالوزارات ا
بق ( ياينطوهو ما  نثال عىل أوكرا ً سة أو ) 3(، )اجلزائرو م نا تصة بقضااي ا ية، ال سـامي احملامك ا فأو احملامك الو مل خمل تصة احملامك طن خملا

تاكرية  تالت الا حاب ثال عىل (لتك بق  ًوهو ما  م يا ينط سويد سـرو سات حمددة ) 4(، )والرنوجيلوا املدعي العام مثل (سأو مؤ
تص ابلقضااي درايليلفا تعلقة خمل ا تاكريةملا تالت الا حاب سالتك شأن ). لمن يف ا ية، اإلداراتبوملزيد من املعلومات  يرىج طن الو
يان3 اجلدول  يفنظرلا   .سـتب من الا

سؤوةل عن  2.2 ية  مومل توحض الردود اليت حددت أكرث من إدارة و يص طن باريخفرض ترا وجد اتفاقات ت ت ما إذا اكنةجإ
يق بني اإلد متةل ُيكام مل . راتاتنسـتعاون أو  يمي اآلاثر ا بقة  شأن الامنذج أو املعايري ا حملقدم أي رشح  لتق ملط سة ب نا ية  نا فا للم فمل

رشوعة تفاع أخرى  ملا يا أو أي أوجه ا نولو يص أو نقل ا نح الرتا نامجة عن اتفاقات  نا جل تك خ ية الفكريةحبلم ت وقال. مللكقوق ا
بة  سق إجراءاهتا فامياإلداراتإن جمليبعض ادلول ا ية ال  ن الو تن يص ط تعلق ابلرتا خ   تضطلع بأدوار مهنان لك ، ألةجبارياإلي
تلفة يات  سؤو خمو ل يد عىل أن معظم . م تأ بغي ا ككام  ل بة أشارتين يمي الاتفاع جمليادلول ا تعلق  ية فامي  تجربة ا ياب ا ن إىل  ي لعمل ل بتقغ

ية الفكرية نايف مللكحبقوق ا رشوعةلل ملا سة ا ملنا ف يص م نح الرتا خ وكذكل   .ةجبارياإلمب

ية الفكرية اإلدارات بعض املعلومات عن العالقة بني تضمنت الردود، بعض لكن .3 ية اب ية ا مللك الو ن ملعن واإلدارات ط
سؤوةل عن  يص ملا نح الرتا تعلق  ياهتا فامي  سؤو ية، وكذكل عن  سات الو سة أو غريها من املؤ نا خا مب ي ل م ن س ف  .ةجبارياإلطمل

بة أن معظموأوحضت  .1.3 يلإلداراتجملي ادلول ا ية الفكرية طن الو ية اب مللكة ا سؤوةل عن ملعن سة ملواإلدارات ا نا فا أدوار مل
يات حمددة مبوجب  سؤو لو ية، القواننيم يمي الاتفاع حبطن الو تعلق  نفامي  ية الفكريةقوق بتقي نايف مللكا رشوعةلل ملا سة ا ملنا ف . م

تعلق  ُابألسس اليت يوملزيد من املعلومات فامي  يص ت ها الرتا خنح عىل أسا س  من 2، يرىج الاطالع عىل اجلدول ةيجباراإلم
يان يص . سـتبالا نح الرتا تعلق  خوفامي  مب تعلقة ابقواننيال عىل أساس ةجبارياإلي سة مل واللواحئ ا فنا تاكرماكحفةو(مل ، يرىج )ح الا

سم 1.6 إىل 1.3الاطالع عىل الفقرات من  يان أ2لق من ا نت الردود املقدمة من . سـتب من الا ياتضمكام  سا نأملا عىل  لمنوا
مية عن  ثةل  قأ يةتوزيعم سائل اإلجرا يات وكذكل معلومات عن ا سؤو ئ ا مل ل  .مل

سا،  .1.1.3 تصة احملمكة تنفردلمنويف ا تاكرية خملا تالت الا حاب ناف لتك تصة سـتئ وحممكة الا تاكريةخملا تالت الا حاب ية  لتك لسؤو مب
تعدايت عىل القانون  بت يف ا لا تعلق ل تاكريةملا تالت الا حاب تخذ. لتك ًناء عىل طلب أحد األطرافإال  اإلجراءات توال  . ب

شلك مفصليُو يل تكل احملامك  بنظم  يني آخرين غري : تشك يني ومن قا يني  يان من قا تكون يف معظم األ ضويه  ن ض همت ح
سكل القضاء  لبني  لتويان الامنتسـ نص علهيا القانوني ية اليت  بات ا بعض ا يضطالع  ن تطل هب ية يلفاإلدارة اأما . ململ سؤوةللدرا  ملا
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سة عن  نا فا سة فمل نا تعلقة اب سائل ا يق يف ا توىل ا تقةل  فـي إدارة  مل مل مل ت تحقسـ له ها سلطة إصدار احلمك هبذا (م لدون أن تكون 
شأن سؤول عن ويرأس تكل اإلدارة املدير العام ). لا سةملا نا فا تصة ختاذ اكفة اإلجراءات أمام  خموةل اباإلدارةو. مل خملاحملمكة ا

تاكرية تالت الا حاب تصة  وحملتك ناف ا خملمكة الا تاكريةسـتئ تالت الا حاب تكل اإلدارة  تمتثلو. لتك ية  هام الر لا ئيسـ إدارة يف مل
يقات  سة أوباإلدعاء يف حال لتحقا نا فيد ا مل يقات أمام تقي تضاء إحاةل تكل ا سب الا ها أو  تحق حتر ق ليف تصة ح خملاحملمكة ا

تاكرية  تالت الا حاب ية األوروية ولتك تعاون مع املفو بوكذكل ا ض سؤوةل عن اإلدارات غريها من ل تاكر يف ادلول ملا حماكحفة الا
ساواإلدارة. األعضاء يف الاحتاد األورويب تب املدعي-لمن احملددة اليت أشارت إلهيا ا ثةل يف  مكا تصدرايل يلف ا العامملمت  خملا

تاكرية  تالت الا حاب يادة وزير العدل امتارس هماهما -لتك لف حتت  ختاذ اكفة اإلجراءات أمام ة خموةل ابوتكون تكل اإلدار. درايليق
تصة  تاكرية خملاحملمكة ا تالت الا حاب تصة لتك ناف ا خملوحممكة الا تاكرية سـتئ تالت الا حاب ثل إىل جانب اإلدارة ولتك متأن 
سؤوةل عن  سةملا نا سة الصاحل العام يف جمال قانون ا نا فا مل ف  .مل

يا، تضطلع  .2.1.3 سؤوةل عن اإلداراتنوكذكل يف أملا سةملامل ا تب ا-فنا لف ويه ا تصدرايل يملك تالت خملا تاكرية لتكاب  حالا
يةواملاكتب تصة حملل ا تالت خملا تاكرية لتكاب تاكر ومعاجلهتا-حالا ية حتديد القضااي بقانون ماكحفة الا سؤو ح  ل ية . مب سؤو ترص  لو م تق

تصة  ية ا خملاملاكتب ا تاكريةحملل تالت الا حاب تاكر عىل  لتك ها تأثري حمدود عىل حمعاجلة ممارسات ماكحفة الا لك إقلمي لاليت يكون 
تب ا. فيدرايل ية عىل عاتق ا سؤو لويف اكفة القضااي األخرى، تقع ا ملك ل تص فيدرايلمل تالت خمل ا تاكريةلتكاب وميكن . حالا

ترضرة أن تقدم بالغات أو شاكوى إىل  ملرشاكت ا سة اإلداراتلل نا سؤوةل عن ا ف ا مل ند -يف حدود سلطاهتا -اليت تقررمل ع و
تضاء، وبعد إجراء يقات األوية،قالا ل ا تاكر ضد ستتخذ ما إذا اكنت لتحق وميكن . صاحب احلق احملميح إجراءات ملاكحفة الا

يص من صاحب الرباءة أن  نجح يف احلصول عىل تر رشاكت اليت مل  خأيضا  ت لل يل . ترفع دعوى أمام احملامك العاديةً سبوعىل 
ثال، ميكن  يص ملا نح ترا بة  خاملطا مب بال تاكر ةريجإ تعدي عىل ح مبوجب قانون ماكحفة الا يةل لدلفاع يف إطار إجراءات ا لكو سـ

 . الرباءات

بدلان األخرى العديد من   2.3 ثل -اإلداراتلوذكرت بعض ا ية الفكرية اإلداراتم  ية اب ية ا مللك الو ن ملعن واإلدارات ط
سة  نا سؤوةل عن ا فا مل سات اخلاصةمل تق -سوالوزارات واحملامك واملؤ يص تاليت  ية إصدار الرتا سؤو خامس  ل ها أوفق  ةجبارياإلم فهدا

يص -اإلداراتوتكون تكل . نالقانوية شأن الرتا يان  خ كام أوحض الا بب سمة -ةجبارياإلسـت تلفة مق  ئات  خمإىل  همام لك حسب ف
ياسات العامة  . للسـمهنا ورؤيهتا 

ثال،  1.2.3 يل ا ملفعىل  يص  يف اجلزائرتصدرسب باريةخ الرتا ية رة عن اإلدا جاإل تعلق طنالو ية الفكرية حني  ية اب يا مللكن ملع
ها ابلقدر الاكيف، يف حني األمر ب تغال تغالل الرباءة أو عدم ا لعدم ا سـ سؤول عنتصدر عن سـ ية حني ملالوزير ا نا ية ا ع ا لص مللك

ية نتعلق األمر ابملصلحة الو يصنويف فرسا، . طي ية إصدار الرتا سؤو ختقع  ل ية م تلقا ئ ا الوزير  عىل عاتق ملصلحة الصحة العامةل
سؤول عن سؤول عنطلب إىل ي اذلي الصحة العامة ملا ية أن ملالوزير ا نا ية ا ع ا لص يص يمللك نح تر خفرض، مبوجب مرسوم،  م

تعلق برباءات الاخرتاعات يف جمال . تلقايئ للحصول عىل الرباءة يص يوفامي  نح الرتا به املوصالت، ميكن  يا  خنولو م ج شـتك
ية  تلقا ئا بة املامرسال سة قملعا نا ية  نا فت ا للم رشوعة فمل يةملا تعلق . ئبعد اختاذ اإلجراءات اإلدارية أو القضا يوتوجد أحاكم مماثةل فامي 

يات  سؤو لتوزيع ا مل تعلق ب مبفامي  يص ي ياابن وياكراجباريةاإلخنح الرتا ن يف ا يا وأوروغوايغل يداد وتوابغو وأوكرا نوا وتر  .ين

يك،  .2.2.3 بارش حتدد ملكسـويف ا مشلك غري  لنة ااب يللج ليدرا سؤوةل عن ة ف سةملا نا ية  نا يعة ا سة ا نا فا للم مل ب ف فمل رشوعةلط  مل ا
شطة  ية الفكرية ما مل تكن نأل ييكمللكأحصاب احلق يف ا تور ا تع حبامية قانوية خاصة مبوجب ادل شطة  سـتكل األ سـ ن مت ملكن ورمغ . ت

يك أشارت  نح الرتاإىل ادلور اذلي تضطلع به لك إدارملكسـأن ا سؤوةل عن  مة  ، فإهنا مل تقدم معلومات ةجبارياإلخيص م
تعاون تكل  يف  تتوحض  ناحبقوق ن حني يكون ألوجه الاتفاع اإلداراتك ية  نا متةل  ية الفكرية آاثر  للما ف م رشوعة فحممللك ملسة ا

يمي تكل اآلاثر ها  تقوحتدد املعايري اليت  لبق  .تط
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يات اجلديدة، و 3.2.3 نولو جوقالت بريو إن إدارة الاخرتاعات وا ئة لتك سة هييه  نا هد الوطين لدلفاع عن ا فاتبعة  مل للمع
ية الفكرية سة احلرة  ،مللكوحامية ا نا ية حبامية ا نة ا يص يف حني أن ا نح الرتا فيه اليت تقرر  مل ن ملعللج خ ئة ات(م هيويه أيضا   بعةً

هد ملعنفس ا سؤوةل ) ل سة احلرةبوجه خاص مليه ا نا يمي أويل للمامرسات الضارة اب فعن إجراء  مل  .تق

يا،  4.2.3 با نويف إ يةتبتسـ نة الو ن ا سةطللج نا سؤوةل عن ا ف ا مل بار بعض أوجه الاتفاع ابحلقوق يف الرباءات نيف إماكية مل ن ا عت
سةنغري قانوية  نا بة لقانون ا فاب مل بار وميكن أن. لنسـ نة أيضا يف إماكية ا بت ا ت  ن عللج تغالل لوضع "حبق الرباءة نالاتفاع ت سـسوء ا

يه". هممين تدابري لل تضطلع ا،علو ية فرض ا سؤو لنة  ل مب بةج نا ية ا سـا مل تدابري، يف بعض . لتصحيح تكل ا لوميكن أن يكون  ل
يص تأثري الاحلاالت، تأثري مماثل  يص  (ةجبارياإلخلرتا نح ترا خفرض الالزتام   يف القطاع وفق رشوط حمددة جلهات أخرىمب

ية عناء عىل بعض املعايري املوضو يا املعايري اليت). ًب با نومل حتدد إ يةسـ نة الو تخدهما ا ن  للج طسـ سة  ت نا سؤوةل عن ا فا مل لتقيمي مل
ية الفكرية حبقوق نالاتفاع  نايفمللكا رشوعةملا سة ا نا مل  ف  .للم

يات  .4 سؤو ية رشحا مفصال لوظائف و تحدة األمر تحدة والوالايت ا لوقدمت اململكة ا م مل ًمل ً تعاجل  اليت اإلداراتيك
سلويات كا سة املزعومةل نا ية  نا ف ا للم رشفمل ية الفكريةوعةمل ا نجم عن الاتفاع حبقوق ا مللك اليت قد  ن  .ت

تب  .1.4 با إىل  مكوميكن ألي فرد أن يقدم  ً يص طل ية الفكرية للحصول عىل تر تحدة  خاململكة ا للملك باريمل نظر . جإ يمث 
نة  تعلق ابلرباءات  نادا إىل األسس احملددة يف القانون ا تب يف الطلب ا سـا لمل ً ت بل اختاذ قرار 1977سملك يصق  خنح الرت ومن . مب

نة هجة أخرى،  سؤوةل عن للجميكن أن تطلب ا تملا سة أو الوزير املعين أن  نا يا ف ية الفكرية دخلمل تب ا مللك  عقب إجراء مك
نة  رشاكت  يق قانون ا سوق ال تدخل يف إطار  سـية دمج أو دراسة  ب لل لمعل تعني عىل . 2002لتط نة أو يويف هذه احلاةل،  للجا

هار الوزير املعين يهتام عن اللجوء إىل ش اإل ية الفكرية نعن  مللكتب ا بقةمث مك يارية ا باع اإلجراءات ا ملطا ملع خيضع كام . ت
تغالل حقوق سة وميكن سـا نا ية الفكرية لقانون ا ف ا مل تغالل وضع بوجه خاص قع يأن مللك سوء ا تعلق  سـيف نطاق احلظر فامي  ب ي

تحدة القواعدطبق هذه تو. هممين تجارة العادةل ب مكتمن خالل مل يف اململكة ا نظمة للقطاعات لا ئات ا تلف ا ملوغريه من  ي لهخم
ية نا سلطات  سـواملزودة  ت نظمة للقطاعات أن يفرض أو تفرض الالزتام . فب ئات ا تجارة العادةل أو إحدى ا تب ا ملوميكن  ي لهل ملك

يص  خنح تر باريمب يجإ ياة ا سة، رمغ أن اللجوء إىل تكل العقوبة اندر يف ا نا لعمل يف حاةل ا حل ف تحدة . ةمل ملوالواقع أن رد اململكة ا
يص  نح الرتا بات  ثةل  ختضمن بعض األ م لطلم بق . فضتُر اليت ةجبارياإلي تطوميكن أيضا أن  سة ً نا فقواعد ا تحدة مل مليف اململكة ا

ية يف إطار اإلجراءات اخلاصة  .نمن خالل احملامك املد

تا .2.4 يدرا تان  توىل  ية،  تحدة األمر يويف الوالايت ا ت لمل ف ئ تان عن ن هييك لسؤو تاكرم نة ا -حماكحفة الا لهام ا يللج ليدرا ة ف
تجارة  ية اب لا ية ملعن تحدة األمر يكيف الوالايت ا تابعة إلدارة العدلمل تاكر ا بة ماكحفة الا لو يق يف  -حشع متةلاملامرساتلتحقا  حمل ا

نطوي عىل  رشوعة، ال سـامي املامرسات اليت  سة ا نا ية  نا تا ف للم ململ ينالاتفاع حبف تان . ة الفكريةمللكقوق ا لهيئوحىت لو اكنت ا
تلفة ما يف مهأتطبقان  بع إجراءات  نفس الطريقة، فإن الك مهنام  خمالقانون املدين   .تتب

نة ا .1.2.4 لوإذا ارتأت ا يللج ليدرا تجارة أن خشصا ما نيملعة اف ًة اب رشاكت انهتك القانون ل  انهتكتلأو رشكة ما أو بعض ا
تنيدمج أو أن -القانون ثال طوعي من خالل ادلخول يف اتفاق  ميكن أن حتاول احلصول عىل ا فإهن-نهتك القانوني قد ك رش متا
يةموافقة  سنلوو. ملعنمع الطرف أو األطراف ا توصل إىل اتفاق موافقةيت مل  شكوى إدارية أمام ،ل ا تقدم  نة أن  ب ميكن  ت للج

بل نني من  شؤون اإلدارية وا تصني اب قأحد القضاة ا ي ل نة، أوملعخمل متس للج ا يل أمام احملمكة اإصدار أمر زجريتل  ليدرا وإذا . ةف
تص ابقايضال خلص نة خمل ا بل ا تجارية املعني من  للجشؤون ا ل نه إصدار أمر وقف أو قل ميكإىل حدوث انهتاك للقانون، فإنه 
نة. منعأمر  شؤون اإلدارية أمام ا تدايئ الصادر عن قايض ا للجوميكن الطعن يف احلمك الا ل ية وميكن الطعن. ب ئ يف األحاكم الهنا

نة أمام  ية، إحدى حمامكللجالصادرة عن ا تحدة األمر ناف يف الوالايت ا يك الا ملئ يةًوأخرياسـت يا األمر يك أمام احملمكة ا إذا مت و. لعل
سـهتكل أمام احملمكة نة يف بعض الظروف إنصاف ا متس ا نة، ميكن أن  سك مبوقف ا ملا للج للج تلمت رشكة أحد . ل لوإذا انهتكت ا

نة أيضا أن أوامر نة، ميكن  ً ا للج ية أو إصدار أمر قضايئ يف هذا الصددتلمتس للج نيق عقوابت مد ويف بعض الظروف، . تطب
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بارشة إىل احملمكة اميكن أن  نة  لتوجه ا م للج يت ليدرا سـهتكلف ية أو بإنصاف ا يا أو حتمك بعقوابت مد ملة يك تصدر أمرا قضا ن ًئ ويف . ً
يل إحدى  متس إصدار أمر قضايئ، ميكن مشاريع ادلمجتفعحال  تلنة أن  يد  أويلللج تظار مرشوع ادلمجلتجم  ن املقرتح اب

هدف من األمر القضايئ احلفاظ عىل الوضع الراهن . إجراءات إداريةإجراء حفص شامل للصفقة املقرتحة يف إطار  لويكون ا
سوق سة يف ا لنا ف  .للم

تابعةويف املقابل، إذا ارتأت  .2.2.4 تاكر ا لبة ماكحفة الا ً أن خشصا ما انهتك القانون أو رشكة ما أو بعض  إلدارة العدلحشع
رشاكت انهتكت القانون نهتك القانون دمج أو أن -لا تني قد  ي رش يلإحدى احملامك افإهنا ترفع دعوى أمام  -ك ليدرا تطالب ف لة 

نع حدوث انهتااكت  تيض اختاذ إجراءات للقانون ميبإصدار أمر  بل و يقيف ا نامجة ملحملو اآلاثر املسـتق رشوعة ا سة ا نا ية  لنا ف ملللم ف
سابقة بةتسعىًوميكن أيضا أن . لعن الانهتااكت ا رشوع لشع ا يد  بديئ  م إىل احلصول عىل أمر قضايئ  لتجم  مقرتح محلاية دمجم

سوق سة يف ا نا لالوضع الراهن  ف بة، . للم ها ا ية اليت تر شعويف العديد من القضااي املد لن يكون من املمكن احلصول عىل فع
تصا شكوى . ف فعيل دون رفع دعوىنا هدف من هذا الاتصاف هو وقف املامرسات غري القانوية املزعومة يف ا لويكون ا ن ن ل

نع تكرار تكل املامرسات جمددا و بة،  ًاملقدمة من ا مل تكون علهيا لو مل حيدث لشع سة إىل احلاةل اليت اكنت  نا سـإعادة ا ف مل
يق ضعختو. الانهتاك تد ق أحاكم املوافقة  يان ويف هذه احلاالت، .  العاموللحوارلل بة تكل املراجعة عن طريق تقدمي  بهل ا لشع تس

شكوى واحلمك الهنايئ املقرتح سة، ابإلضافة إىل ا نا تأثريات اليت تلحق اب لعن ا ف مل يل إىل احملمكة ا،ل ليدرا يةف تدا ئة الا ويوحض . ب
سة  نا تأثريات اليت تلحق اب تعلق اب يان ا فا مل ل مل نة وراء لب باب الاك ماأل إلجراءات أو املامرسات أو األحداث اليت أدت إىل اسـ

سوية املقرتحة  باب اليت توحض أن ا با يف ظل هذه الظروف واأل نا باب اليت جتعل احلل املقرتح  تالانهتاك املزعوم واأل سـ سـ لسـ ً م
هور بغي أن توافق احملمكة ا. مجلحتقق مصلحة عامة ا لو يين ليدرا يةة ف تدا ئالا سوية املقرتحة إذا اكب نت حتقق املصلحة لت عىل ا

نة اوكام هو احلال يف القضااي احملاةل إىل . العامة لا يللج ليدرا تجارةنيملعة اف ية ، ميكن الطعن لة اب ناف األمر يكأمام حممكة الا سـتئ
ية ًوأخريا يا األمر يك أمام احملمكة ا سويهتا أو  القضااي اليت بشأن تصدريف األحاكم اليت لعل  خالل ترفع أمام القضاء مناليت تتمت 

تابعة إلدارة العدل تاكر ا لبة ماكحفة الا يه اانهتويف حال . حشع تاكر أن حلعلك املدعى  نع الا بة  حمك احملمكة، ميكن  م تنفذ لشع
  .حرمة احملمكة أمام احملمكةانهتاك رفع دعوى احلمك من خالل 

تخدمت الك من  .3.2.4 ية الفكرية إداريتسـلقد ا يص ا نح ترا تاكر  مللك ماكحفة الا خ م تصاف يف ثالثة أنواع ح يةل ا نكو سـ
تاكر حتلفة من قضااي ماكحفة الا تنيملا أن أحد اتضح هلامًأوال، حني . خم شلك  قد كشاريع املقرتحة دلمج رش كبري بيضعف 

سة، وجدات نا فا شرتي خاص ألصول مل ية الفكرية  يص  نح تر مل أن  للملك خ سة يف م نا فنازل عهنا رضوري للحفاظ عىل ا مل مت
سوق ية الفكرية رضوري اقررتأن ًأيضا ماكهنام اكن بإو . لا يص  نح تر للملك أن  خ سوق خلفض احلواجز أمام دخول م بعد لا

ته  تني عن طريق إات حدمج رش ينيبرشوط معقوةلك متلني ا سني ا نا ن لاكفة ا ف ملعمل يقات اليت جترى . حمل نطوي هذه ا لتحقوقلام  ت
ية الفكرية  تفاع حبقوق ا شاريع ادلمج عىل ا مللكشأن  ن م سةفمناب نا ف  ية الفكرية يف  .وعةرشمل اللم يص ا نح ترا مللكوعادة ما  خ مت

شاريع ادلمج مبوافقة األطراف يا، . مإطار  ًاث ست ن يص اإلداراتنلمتا نح ترا خ يف حاالت حمدودة  باريم ملعاجلة األرضار اليت  ةجإ
ية الفكرية تفاع حمددة حبقوق ا يجة ألوجه ا سة  نا مللكتلحق اب نت ف ثا، ويف حاال. نمل ًواث يةل أخرى، وافقت األطراف كذكل ل قلت 

يص  نح ترا خعىل  سة لم نا بت أنه ضار اب نامجة عن سلوك  فية الفكرية ملعاجلة اآلاثر ا مل ثل نمل يكن قامئا عىل الاتفاع حبقوق ولملك ً
ية الفكرية  نافمللكا مشلك  رشوعةلل ب سة ا ملنا ف ًتقربا وكام لوحظ، . م ها ي ية الفكرية اليت  يص ا نحلك ترا مللك  داراتناإلمتخ

شاريع دمج تصدي  مللالتصاف، تكون لغرض ا ل شوللحصول عىل . ن يال  بمراجع أكرث  ن القضااي املذكورة يف الرد املقدم من أًتفص
ية، يرىج الاطالع عىل الفقرة ج تحدة األمر يكالوالايت ا يص  ج 2لقسم  من ا2.2.مل شأن الرتا يان  خمن الا بب  .ةجبارياإلسـت

ثا ًاث يات .ل تو تاجئ وا صا ل  لن

بة، كام مي .1 تني من الردود املقدمة من ادلول ا تا تني  تخالص مال يكن ا ي حظ جملسـ م تكون ًأوال، . جاء يف املوجز أعالهخ
ية الفكرية ولك إدارة من اإلدارات ية اب ية ا مللك الو ن ملعن سؤوةل عن ط سة ملا نا فا ية األخرى اإلداراتوكذكل غريها من (مل طن الو

يص أنظتطبيق  مسؤوةل عن) الواردة يف الردود نح تر يمي طلب  ند  ها  ية ولوا خمهتا األسا تق ملحئ ع يا أو أوجه (سـ نولو جأو نقل  تك
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ية الفكرية تفاع أخرى حبقوق ا مللكا ناأو شكوى ) ن يصفممن سلوك  تعلق ابلرتا رشوعة فامي  سة ا نا خ  ي ف يه، . ملللم أن ميكن علو
ن تلفة يف ظل ستيطلب من لك إدارة حبث نفس الوقائع ا خمادا إىل أسس قانوية  ن شاور ً يق أو ا يات واحضة  تياب آ سـ ل لغ للتن

بادل بة معلومات عن . ملتا يا، مل تقدم ادلول ا يواث جملن تغالل أو الطرق ً ية للعوامل اليت تمكن وراء سوء الا سـالقوامئ املر جع
تعني عىل  بعة يف هذا الصدد اليت  يا هالك ملت ساطة أن تكل القوامئ غري موجودةقد وهذا  3.تقيميإدارة   .ببيعين 

ًرا للمالحظات املذكورة آنفا، نظو .2 ية ً ية اب تاحة لإلدارات ا يمي أمعق وأوسع نطاقا لآليات ا مللكيوىص بإجراء  نتق مل ملعل ً
سؤوةل عن الفكرية و سةملا نا فا ية أو اإلدارية، . مل سائل املؤ ترص هذا العمل اإلضايف عىل ا سـولن  سمل سأةل يق منه سريكز عىل  لك

ية بل  يةسـأسا ي ويه مهوأكرث أ سة تنظمف كمعرفة  نا تعلقة بقانون ا بادئ ا ف القواعد وا مل مل ية اإلداراتمعل مل ية ا ن الو ملعن ط
ية الفكرية و سؤوةل عن يسرتشد معل كتؤثر فهيا ويف مللكاب بادئ ملاإلدارات ا سة ابلقواعد وا نا ملا ف ية الفكريةمل تعلقة اب مللكا  .مل

ية من خالل اختاذ إجراءات ُوي .3 فقرتح أيضا الاضطالع بأعامل إضا إجراء تفادي الهنج القامئ عىل لمجلع املعلومات، ً
ياانت  تهاذليسـتبا بت عدم فعا لي  ياق حتديدا،ث ً يف هذا ا بة،لسـ ًويقرتح أيضا . جملي مجلع معلومات من قاعدة عريضة من ادلول ا ُ

تضمن تكل األعامل اآليت ثيل عدد من  (1): تأن  ية اإلداراتممإجراء لقاءات مع  ية اب ية ا مللك الو ن ملعن اإلدارات والفكرية ط
سة نا سؤوةل عن ا فا مل يةمل تكل (2) ،ملعن وغريها من اإلدارات ا ية  ل وإجراء زايرات  يالت  (3)، اإلداراتفن لألنظمة حتلوإجراء 

نص عىل  ية اليت  ية واللواحئ الو تاألسا ن يقطسـ تد قا ية الفكرية ل مللك يف الاتفاع اب نان رشوعة، اللل يفملا سة ا ملنا ف سـامي يف إطار  م
يصاتفاق نح الرتا خات  تلف و (4) ،م ها  يق اليت  هم أنظمة وإجراءات ا يدة أخرى إلاتحة  خممجع أي معلومات  بعسـ ف تتمف لتن

ية، لضامن اإلدارات ية الفكرية طن الو مللكالاتفاع اب سةن نا فعىل حنو يعزز ا  .مل

 ]ثهناية الويقة[

                                                 

بارية 3 يص اإل ناول فقط الرتا يان اذلي  سأةل يف الا جمل ترد تكل ا خ ت يب ت يص واكنت قوامئ. سـمل نح الرتا يا يف اتفاقات  رشوعة شائعة  سة ا نا ية  نا نود ا خ ا م ب ًف س مل ف للم مل نب ل
سلوك ادلوية اليت اقرتحت يف إطار  يث اكنت تعكس تأثري مدونة ا لنذ ثالثة عقود تقربا،  ل حي يةًم تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل يا لتمل نولو نقل ا تعلق  ج فامي  لتك ب ي

نارص ). تعمتد قط ومل( تعلق بإعداد قامئة عواكنت إحدى  بغي تفادي "تاملدونة  تعني عىل األطراف تفادهيا وابلظروف اليت  ينابملامرسات اليت   ي
ها رشوع املدونة اذلي يعدد ". لتكل املامرسات خال تضمن املادة 14موعىل عكس  كام تذكر بعض القوانني . ي من اتفاق تربس ثالث ممارسات2.40ت ممارسة، 
تعلقة ابلرباءات يف ا سؤوةل ملا ية الفكرية أو ا ية اب ية ا نظر فهيا بعض اإلدارات الو بو بعض املامرسات اليت ميكن أن  مللعديد من ادلول األعضاء يف الو ن ن ت مللكي ملع ط

سود بغي أن  سة، لكن ال يوجد توافق يف اآلراء حول الهنج اذلي  نا يعن ا ي ف نطق؟ لك: نمل ن الهنج األخري هو ملهل هو هذا الهنج يف حد ذاته أم الهنج القامئ عىل ا
سائد  .لا


