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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   1074مارس  5ا 

 
 

 جهود جامعة الدول العربية يف احلد من انتهاك حقوق امللكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري

عدادمن  دارة امللكية الفكرية والتنافس ية، جامعة ادلول العربيةهما خبيت  الس يدة ا   *زيك، مديرة، ا 

اهمتت ادلول العربية مبكرًا مباكحفة الغش التجاري وحبامية حقوق امللكية الفكرية حىت أأننا جند أأن بعضها قد سامه يف  .7
ية اعتبارًا من القرن التاسع عرش وابلتأأكيد اجلهود ادلولية محلاية امللكية الفكرية وقام ابلتصديق عىل عدد من االتفاقيات ادلول 

 اكن هذا يف احلقبة الاس تعامرية.

ظلت حكومات ادلول العربية تبذل هجودًا خضمة ملاكحفة القرصنة والزتوير والغش التجاري ومن أأمه الس ياسات و  .1
جياد اال طار القانوين ملاكحفة القرصنة والزتوير جراء املسح الترشيعي للوقوف عىل هذه الأطر  ومن .احلكومية يه ا  خالل ا 

ذاكء ثقافة احت القانونية جند أأن اكفة ادلول العربية تقريبًا تتوفر دلهيا قوانني يف جمال حامية امللكية الفكرية م حقوق ا. وبغية ا 
لفة بشأأن الآاثر السلبية للزتوير امللكية الفكرية وزايدة وعي امجلهور هبا، تنظم البدلان العربية كذكل محةل عرب وسائط خمت

 والقرصنة.

للعالمة التجارية يه ادلالةل عيل مصدر املنتجات وتطورت هذه الوظيفة مع التقدم  ومن املعروف أأن الوظيفة الأوىل .3
منا أأصبحت رمزًا جلودة املنتجات وتسويقها. ن ا  ذلكل ف الاقتصادي والصناعي ومل تعد فقط دالةل عيل مصدر املنتجات وا 

 للمس هتكل. ارضر أأيضا وير العالمة التجارية يعرقل أأداء العالمة لوظائفها. ويسببتز 

جند أأن غالبية هذه القوانني نصت عىل قامئة من الأفعال والترصفات اليت يمت فهيا اس تعامل العالمات التجارية بغرض و  .4
يف الأمر مبصادرة الآالت والأدوات اليت  يعاقب علهيا ابلسجن والغرامة مع حق احملمكة جرامئالغش، وتعترب هذه الأفعال 

ويف لك  .أأو احلق املدينات اس تعملت بصفة خاصة يف معلية الزتوير. كام نصت هذه القوانني عىل احلق يف املطالبة ابلتعويض
ذًا التسجيل هو رشط للحامية. ىالت البد أأن تكون العالمة املعتدهذه احلا  علهيا مسجةل يف البدل املعين. ا 

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو الواردةالآراء   آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  .يف هذه الوثيقة يه أ
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وذكل يف  ابمللكية الفكريةعرش س نوات املاضية بذلت ادلول العربية هجودًا خضمة يف تطوير الترشيعات اخلاصة يف ال و .5
طار تنفيذ ادلول العربية الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية اللزتاماهتا يف اتفاقية أأوجه امللكية الفكرية املرتبطة  ا 

قامة رشااكت انحجة بني القطاعني العام  وظلت كذكل تبذل ما يف هجدها .(TRIPs) ابلتجارة ملاكحفة الزتوير والقرصنة عرب ا 
 واخلاص.

نشاء هجاز نقاط  اتفاقيةمن  66 ادلول العربية بنص املادة بعض الزتمتو  .6 ومهنا  اتصالالتيبس وأأصدرت قرارات اب 
نشاء هجاز نقطة االتصال  7661عام  يف وزاريمجهورية مرص العربية فلقد صدر قرار  ون حامية حقوق امللكية الفكرية ؤ لشاب 

ملعاونة تنفيذ اتفاقات امللكية الفكرية و ل ليكون اجلهاز حلقة الوصل مع منظمة التجارة العاملية واجلهات املرصية املنوط هبا 
 .السلطات امجلركية فامي يتعلق ابلتدابري احلدودية

فنجد كثري من ادلول العربية طورت أأنظمهتا القانونية وحددت دور وسلطات امجلارك بشلك واحض وحددت  .1
دارات امجلارك يف  اال جراءات امجلركية عند وقف اال جراء امجلريك واال جراءات القضائية بعد وقف اال جراء امجلريك. أأغلب ا 

يف مدينة الرايض والتابع ملنظمة امجلارك العاملية وتتعاون  (RILO)ات ادلول العربية تتعاون مع املكتب اال قلميي لتبادل املعلوم
 ادلول يف تبادل املعلومات حول الغش التجاري الختاذ اال جراءات امجلركية لضبط السلع اخملالفة للعالمات التجارية.

دارات امجلارك ابدلول العربية وحدات ملاكحفة الغش التجاري وحامية امللكيع نشأأ وأأ  .8 ة الفكرية مما يعد تطورًا يف دد من ا 
ضافة للجهود احلكومية يف هذا اجملال   (.السودانومرص والأردن و  البحرين)مثل ماكحفة القرصنة والزتوير وا 

 هجود جامعة ادلول العربية

دارة امللكية الفكرية والتنافس ية  مقدمة عن ا 

قرار ، و 1000 يوليويف  WIPOملية للملكية الفكرية تفامه بني اجلامعة العربية واملنظمة العاال مذكرة بعد التوقيع عىل  .6
 86/7 مني العام جلامعة ادلول العربية رمقلأ قرار ا، اعُتمد 1000.مارس 12بتارخي  6071جملس جامعة ادلول العربية رمق 

ون ؤ لقطاع الشتنظميي دارة امللكية الفكرية والتنافس ية مضن الهيلك ال ا  دارة تسمي ا  نشاء ا  أأن بش 1071أأبريل  4تارخي ب 
 .الاقتصادية

ية هجود امجلارك يف ماكحفة الغش والتقليد وحام”دارة امللكية الفكرية والتنافس ية يف عدد من الأنشطة حول ا  شاركت و  .70
املؤمتر اال قلميي لدلول العربية حول هجود امجلارك الوطنية يف ماكحفة الغش والتقليد وحامية ” حقوق امللكية الفكرية ومهنا:

كتب امللكية الفكرية ابلسفارة اذلي نظمته وحدة امللكية الفكرية جبامعة ادلول العربية ابلتعاون مع م “ لكية الفكريةحقوق امل 
 .1070أأبريل  18و 11يف وذكل مبقر الأمانة العامة جلامعة ادلول العربية  مريكية ابلقاهرةلأ ا

 :يه أأمه توصيات هذا املؤمتر .77

امجلارك ابجلامعة العربية بدراسة الاس تفادة من ش بكة املعلومات املوجودة قيام وحدة امللكية الفكرية وقسم  -
دارةابجلامعة العربية واخلاصة  مجلركية فامي يتعلق امللكية الفكرية لتسهيل تبادل املعلومات فامي خيص اخملالفات ا اب 

 امللكية الفكرية. ابالعتداء عىل

سلطات امجلارك من املعلومات املسجةل مباكتب الرباءات والعالمات التجارية ابدلول العربية  اس تفادةرضورة و -
 فامي خيص متيزي املنتجات الأصلية واملقدلة.

كرب داخل املناطق احلرة والبضائع العابرة أأ دلول العربية مبامرسات صالحيات رضورة قيام سلطات امجلارك ابو -
 املغشوشة واملقدلة.لوقف هتريب وانتقال البضائع 
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دارات امجلركية ال  كرية ملاكحفة الغش التجاري يف انشاء وحدات خمتصة ابمللكية الفورضورة التشجيع عىل ا   -
 وربطها مباكتب امللكية الفكرية ابدلول العربية.

مة للجامرك مبملكة دارة العاال  اليت نظمهتا ا القرصنةندوة حقوق امللكية الفكرية وماكحفة ”ومن بني الاجامتعات الأخرى  .71
ىل  10 البحرين يف الفتة من  “.1006نومفرب  11ا 

عداد قانون عريب استشادي محلاية حقوق امللكية الفكرية اذلي عقد  وىصوأأ  .73 الاجامتع السابع للجنه الفنية امللكفة اب 
ىل  8 من الفتة يفببريوت   مبا ييل: 1073يناير 70ا 

فرباير  75املنعقدة ابلقاهرة بتارخي  11الصادر عن دورته  677رمق  تنفيذًا لقرار جملس وزراء العدل العرب -
القانون العريب الاستشادي محلاية حقوق امللكية  ىل عن التدابري احلدودية مضن حمتو املتعلق بوضع ابب اكم 1071

عداد مرشوع قانون عريب استشادي محلاي بناءالفكرية ،  ة حقوق عيل نتاجئ الاجامتع السابع للجنه الفنية امللكفة اب 
ىل 753املواد من )ضافة الباب الثامن ا  امللكية الفكرية فلقد مت  التدابري احلدودية محلاية حقوق امللكية ” ( ليتناول751ا 

دارة امللكية الفكرية والتنو  “.الفكرية جامعة ادلول العربية،  -قطاع الشؤون الاقتصادية  –افس ية تلكيف مديرة ا 
يضاحية حول عداد مذكرة ا  محلاية حقوق امللكية الفكرية والأحاكم اخلتامية  يمرشوع القانون العريب الاستشاد اب 

 .1074وتعمميها عىل أأعضاء اللجنة دلراس هتا يف اجامتع العام 

آراء تعممي مرشوع القانون واملذكرة اال يضاحية و  - عىل ادلول العربية الأعضاء ال بداء ما قد يكون دلهيم من أ
لعرضها عىل اللجنة بغية دراس هتا يف اجلامعة لدلراسات القضائية والقانونية  ومقتحات ومالحظات حولها وموافاة مركز

 .1074يف اجامتعها 

ذاكء  الأمانة العامة جلامعة ادلول العربية جمهودات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف جمال اس تعرضتو  - ا 
نة عامن يف الاجامتع اذلي عقد بسلط والس امي  والاجامتعات اليت عقدت يف املنطقة العربية، الاحتام للملكية الفكرية

ما عدا دول  جملس التعاون اخلليجيمجيع دول  تهحرض والاجامتع اذلي عقد يف اململكة الأردنية اذلي  1071 نومفرب
 املغرب العريب.

خرجت به الاجامتعات السابقة يف  لعكس ما 1074عليه تقتح اجلامعة العربية عقد اجامتع خالل شهر مايو و  -
 الاجامتع ابلتعاون معوميكن تنظمي هذا  هذا اجملال مجليع ادلول العربية وذكل مبقر الأمانة العامة جلامعة ادلول العربية

 واال نتبول. منظمة امجلارك العامليةالويبو واجلامعة العربية و 

ساعدت الابتاكرات والاختاعات اجلديدة يف زوال املسافات واحلدود وابلتايل ختلص الناس من فكرة التواجد يف و  .74
ام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف ري املدير العفوائده واليت خلصها الس يد فرانسس غ املاكن نفسه وهذا التخلص هل

يل قارة يف ساعات قليةل والاطالع عيل مك هائل من املعلومات ا  قافات والأفاكر والتنقل من قارة تسهيل التواصل ونقل الث
جياد اخلطط املشتكة ملواهجة ا  هداف مشتكة و أأ يسهل بناء مرشوعات جامعية ورمس  عرب الش باكت العنكبوتية وابلتايل

بداعات والابتاكرات وتقليدها ال  القرن يه القرصنة والتعدي عيل اواهجها يف هذا نكرب التحدايت اليت أأ ومن  لتحدايتا
 وتزييفها والانتفاع غري املرشوع هبا.

تجاري والتقليد اكلبطاةل وخسارة ن اخلسائر الاجامتعية والاقتصادية اليت يتسبب هبا الغش ال أأ حنن نعمل جيدًا و  .75
 اً ساس يأأ  اً عنرص  التعاون ادلويل ى ادلول ذلكل يبقاحلكومات يف لك –يبة عيل ادلخل من امهموم اليت تؤرق يرادات الرض ا  
 احلدود. ضامن تنفيذ التدابري املالمئة عىلل
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الاجتاهات لأنه  و س ياسة متعددةأأ ن يتبعوا مهنجية أأ حصاب املصلحة أأ مجيع  التصدي للقرصنة والتقليد يفرض عىلو  .76
ن حامية ا  و حترك فعيل ملواهجهتا، و أأ قيود  ن تس متر السلع املقدلة واملزورة يف عبور احلدود دون أأيأأ من غري املقبول 

 املس هتلكني وحصهتم وأأمهنم فوق أأي اعتبار.

ذاكء الوعي  ا 

 مه الس ياسات نرش الوعي وتعزيز مفهوم ثقافة امللكية الفكرية ونرشها جامهرياًي مبختلف الوسائل اال عالمية.أأ من  .71

محةل توعية عن طريق تنفيذ مرشوع مشتك بني جامعة ادلول العربية واملنظمة العاملية للملكية  جيري تنظمي، ذلكلو .78
الفكرية وهو مرشوع هيدف ايل توعية املس هتكل وتثقيفه للآاثر السلبية حلاالت الغش التجاري والتقليد وذكل من أأجل نرش 

 ثقافة احتام حقوق امللكية الفكرية .

طار كوميدي أأمهية  60رتونية مصورة مدة لك مهنا من أأربع وحدات قصة ك هذا املرشوعو  .76 اثنية )دقيقة( وتقدم يف ا 
 احتام حقوق امللكية الفكرية يف أأربعة جماالت اكلآيت:

 ،العالمات التجارية (7)

 ،العالمات التجارية املتعلقة ابلصحة العامةتزوير و  (1)

 ،حق املؤلف واحلقوق اجملاورةو  (3)

 اال لكتونية. القرصنةو  (4)

ولقد مت كتابة السيناريو بعد التشاور مع احتاد الفنانني العرب ونقابة املمثلني املرصيني ومت ترش يح ادلكتورة نبيةل حسن  .10
 هاينممثل لهذا ادلور وهو جنم سيامنيئ مرصي مشهور الفنان  اختيارسامل وبعض الكتاب املشهورين لكتابة السيناريو كام مت 

آ رشوع سعر الوحدة الواحدة ثالثة فة امل وتتاوح تلك رمزي لف أأ جاملية للمرشوع يه اثنا عرش ال  والتلكفة ا أأمرييكالف دوالر أ
بأأمهية نرش الوعى  ال ميانههذا العمل  يفواذلى رحب ابملشاركة  .رمزي$( مبا فهيا أأجر النجم هاين 71000دوالر امرييك )

 عىل حقوق امللكية الفكرية. التعديوماكحفة 

 يف الآيت: يف اجلامعة العربية ادلول الأعضاء اخلتام تلخيص هجود ميكن يفو 

طار قانوين أأو ترشيعي.وضع  -  ا 

 الانضامم لالتفاقيات العاملية والعمل مع املنظامت والهيئات ادلولية املعنية. -

 والغش التجاري. والزتييف معل قاعدة بياانت موحدة تنتظم فهيا مجيع اجلهات املعنية مباكحفة القرصنة والزتوير -

 ماكنيات البرشية واملادية لتفعيل ادلور الرقايب يف جمال ماكحفة التقليد والغش التجاري.ال  توفري ا -

 تكثيف الربامج التدريبية للعاملني يف جمال ضبط السلع املقدلة. -

عالمية لرفع الوعي بأأمهية ماكحفة التقليد والغش التج -  اري.برامج تثقيفية ومحالت ا 

دارة امللكية  - التعاون والتنس يق بني اال دارات املعنية داخل البدل الواحد مثل اال دارة العامة للجامرك، ا 
دارة حامية املس هتكل.  الصناعية، ا 

 التنس يق والتعاون التام مع القطاع اخلاص ومؤسسات اجملمتع املدين. -

 ]هناية الوثيقة[


