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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :سبمترب 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
اسرتاتيجية وطنية ملكافحة جرائم امللكية الفكرية يف زامبيا

من اإعداد ريتشارد مويين ،انئب مف َّوض ،هجاز رشطة زامبيا

*

ملخص
تع ُّد زامبيا مركزا للتجارة يف اجلنوب ا ألفريقي ،حيث حييط هبا مثانية جريان .ونظرا ملوقع زامبيا اجلغرايف الاسرتاتيجي ،فقد
اختريت مقرا للسوق املشرتكة دلول رشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي (الكوميسا) .ونتيجة ذلكل ،صارت البالد عرضة للسلع
املقرصنة واملزيَّفة .وإادراك من هجاز رشطة زامبيا ملا يرتتب عىل جرامئ امللكية الفكرية من أأثر سليب عىل اقتصاد البالد و أأمهنا،
فقد اس تحدث ما أأسامه "بمنوذج بيستيل"  PESTEL MODELيف حماوةل للتقليل من جرامئ امللكية الفكرية اإىل
مس توايت ميكن اإغفالها .وقد أأفىض تطبيق "منوذج بيستيل" يف ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف زامبيا اإىل حتقيق نتاجئ
اإجيابية.

أأولِّ .
مقدمة
أألف .خلفية جغرافية موجزة عن زامبيا
 .1زامبيا بدل غري ساحيل يقع يف منطقة اجلنوب ا ألفريقي بني خطي عرض  8درجات و 18درجة جنوب خط
الاس تواء؛ وبني خطي طول  22درجة و 34درجة رشق خط الطول الرئييس.
 .2وتبلغ مساحة زامبيا  752 614كيلومرتا مربعا ،ويبلغ عدد ساكهنا حنو  15مليون نسمة .وادلول اجملاورة لها يه:
أأنغول ،وبوتسواان ،وتزنانيا ،ومجهورية الكونغو ادلميقراطية ،وزميبابوي ،ومالوي ،وموزامبيق ،وانميبيا .ويف جمال ماكحفة
جرامئ امللكية الفكرية ،تُع ُّد اخللفية اجلغرافية للبدل أأمرا هاما ،أل َّن لهذه العوامل تأأثريا عىل أأعامل الرشطة .فعىل سبيل املثال،
ا َّإن عدد ساكن البالد يعطي ضبا اإنفاذ القانون مشرشا عن احلجم املمكن لسوق السلع املقرصنة واملزيَّفة يف ذكل البدل.
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املشلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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وعالوة عىل ذكل ،يشري املشهد اجلغرايف اإىل نقا ادلخول اتحممت ة للسلع املقرصنة واملزيَّفة .كام تتوقف علي املساحة ال ي جيب
أأن يغطهيا ضبا ا ألمن ،واملعدات ال ي َّ
يتعني علهيم اس تخداهما يف ماكحفة القرصنة والتقليد.

ابء .السلع الرئيس ية املقرصنة واملزيَّفة يف زامبيا
 .3عىل الرمغ من أأ َّن هناك العديد من السلع املقرصنة واملزيَّفة يف زامبيا ،فا َّإن السلع الرئيس ية مهنا يه :أأقراص الفيديو
الرمقية ،وا ألقراص الصوتية املدجمة ،والربجميات السمعية-البرصية ،وحليب ا ألطفال ،واملس تحرضات الصيدلنية ،ومرطبات
اجلسم ،وقطع غيار املركبات (مثل الإطارات واملاكحب) ،واملرشوابت ،والسجائر ،ومعجون ا ألس نان ،وا ألهجزة الكهرابئية،
واملدخالت الزراعية مثل ا ألمسدة ،ومبيدات الآفات ،وبذور اذلرة.

اثنيا .الآاثر السلبية املرتتبة عىل القرصنة والتقليد
.4

الآاثر السلبية الرئيس ية املرتتبة عىل القرصنة والتقليد يه:
 اخنفاض الإيرادات احلكومية من الرضائب ،ا ألمر اذلي يشدي اإىل خفض الإنفاق يف برامج التمنية الوطنية،يقوض قدرة
وخفض مس توايت التشغيل يف القطاع العام .ويشدي هذا اإىل اإبطاء المنو الاقتصادي والتمنية ،ألن ِّ
احلكومة عىل بناء املزيد من املدارس والطرق واملستشفيات وما شاب ذكل.
 اضطرار ا ألعامل التجارية املرشوعة اإىل اخلروج من السوق بسبب عدم تاكفش املنافسة ،ا ألمر اذلي يشدي اإىلزايدة البطاةل.
 هتديد الصحة العامة يف صورة ارتفاع حصي ة الوفيات بسبب حوادث املرور النامجة عن اإطارات أأو ماكحبمزيَّفة ،وا ألمراض ،مثل الرسطان أأو ا ألمراض اجلدلية ،ال ي تتسبب فهيا مرطبات اجلسم املزيَّفة .وتشدي الواقيات
اذلكرية املزيَّفة والعقاقري املزيَّفة املضادة للفريوسات الرجعية اإىل زايدة انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز مبا
يتسبب يف وفيات بني املس هتلكني .وتتسبب ا ألهجزة الكهرابئية املزيَّفة يف حوادث حرائق قد تكون قات ة.
 هتديد ا ألمن العام أل َّن اجلرمية املنظمة قد دخلت جمال القرصنة والتقليد عىل نطاق واسع .فاإماكنية الرحب الكبريواخنفاض اخملاطر تعطي حافزا للقراصنة واملزيَّفني لرتاكب أأنشطهتم الإجرامية .كام أأ َّن العصاابت الإجرامية اس تغلَّت
أأ َّن الزتييف قد يعترب جرمية "دون حضااي" .وا ألسو أأ من ذكل أأ َّن ا ألرابح املتأأتية من الزتييف والقرصنة ميكن أأن ِّمتول
أأنواعا أأخرى من اجلرمية املنظمة مثل الإرهابِّ ،
والاّتار ابلبرش ،وغريها.
 هتديد الإيكولوجيا والبيئة وا ألمن الغذايئ .وعىل سبيل املثال ،فا َّإن ا ألمسدة والبذور املزيَّفة ل ِّتدمر البيئة
يقوض ا ألمن الغذايئ والسالمة
والإيكولوجيا يف املنطقة حفسب ،بل اإهنَّ ا تشدي أأيضا اإىل تقليل اتحماصيل ،ا ألمر اذلي ِّ
العامة ،نظرا أل َّن ادلميقراطية دون غذاء تكون يف موقف هش .ومن هنا يأأيت القول املأأثور" :الإنسان اجلائع اإنسان
غاضب".
-

تثبيط الاخرتاع والإبداع بسبب وجود "املنتفعني ابجملان".

اثلثا .دواعي حامية حقوق امللكية الفكرية
.5

ا َّإن ا ألس باب الرئيس ية ال ي تدعو محلاية حقوق امللكية الفكرية يه:
-

حتفزي الاخرتاع والإبداع ،ليك تتقدم أأمم العامل؛
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-

دمع ا ألعامل التجارية ا ألصلية وحاميهتا ليك يزدهر المنو الاقتصادي والتمنية؛

 عرق ة أأنشطة الش باكت الإجرامية نظرا أل َّن القرصنة والتقليد ميكن أأن يكوان مصدر متويل للجرامئ َّاملنظمة
ا ألخرى مثل غسل ا ألموال؛
-

تعزيز الصحة العامة؛

 اإجياد الوظائف وفرص العمل ،وهو ما يزيد بدوره من اإيرادات احلكومة من خالل توس يع القاعدة الرضيبية،ومن َّمثِّ ،
ميكن احلكومة من تنفيذ مشاريع اإمنائية خمتلفة.

رابعا .اس تخدام منوذج بيستيل يف ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف زامبيا
أألف .ما هو المنوذج؟
جمردة لمتثيل الواقع .وميكن أأن يتَّخذ المنوذج أأي شلك من ا ألشاكل .ومع ذكل ،تتَّخذ معظم الامنذج
 .6المنوذج هو طريقة َّ
أأحد ا ألشاكل التالية:
-

معادةل رايضية؛

-

أأو رمس ختطيطي؛

-

أأو رمس بياين/خمطط؛

-

أأو لكامت.

ابء .أأمهية الامنذج يف حل املشالك
.7

يف الواقع ،حتظى الامنذج بأأمهية ابلغة يف حل املشالك ألهنَّ ا:
-

تساعد اذلاكرة :فبالس تعانة بمنوذج ،ميكن اسرتجاع املعلومات املنس َّية .وعىل سبيل املثال ،فالس تعانة برمز
تذكُّري ميكن أأن تساعد املرء عىل تذكر بياانت منس ية؛

-

ميكن اس تخداهما للتنبش ابلنتاجئ :فعىل سبيل املثال ،يف البحوث ،ميكن اس تخدام الامنذج للتنبش بنتاجئ املوقف
قيد البحث .وحىت يف التنبش بأأحوال الطقس ،يس تخدم خرباء ا ألرصاد اجلوية الامنذج للتنبش بطقس الغد أأو
ا ألس بوع التايل .وابلقدر ذات  ،تُس تخدم الامنذج يف أأعامل الرشطة للتنبش بنتاجئ العمليات ضد اجلرامئ حمل
الاهامتم.

جمي .منوذج بيستيل
 .8لفظة بيستيل يه ّتميع ل ألحرف ا ألوىل من مج ة ابللغة الإنلكزيية ،حبيث ِّ
يذكر لك حرف فهيا اتحمققني مبا يرمز اإلي ،
بل ويرشدمه اإىل ما جيب فعهل حىت يتس ىن التنبش ابلنتاجئ املرغوبة وحتقيقها بتطبيق المنوذج عىل ماكحفة القرصنة والتقليد.
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( أأ) احلرف ""P
.9

يرمز احلرف " "Pاإىل أأمهية العوامل التالية:
املتوَّخ هو
 الوقاية/املنع ( :)Preventionأأدركنا من البداية أأ َّن "الوقاية خري من العالج" .وكن الهدف َّضامن منع السلع املقرصنة واملزيَّفة من دخول السوق يف زامبيا .وبغية حتقيق هذا الهدف ،أأدخلنا العوامل ا ألخرى
ال ي تبد أأ ابحلرف " "Pاإىل المنوذج .فهبدف منع أأي جرمية من احلدوث ،يت َّعني عىل املرء أأن يأأخذ بزمام املبادرة ،وليك
يفعل ذكل ،فا َّإن علي أأن ي ُرشك طائفة واسعة من اجلهات املعنية ،و أأن يلمتس ا إلرادة الس ياس ية.
 روح املبادرة ( :)Proactivityكنت رؤيتنا أأ َّن ابإماكننا أأن حنول دون أأن تصري زامبيا مالذا للبضائع املرسوقةواملزيَّفة من خالل ا ألخذ بزمام املبادرة ،بدل من الاكتفاء برد الفعل.
 الرشاكة ( :)Partnershipأأدركنا أأن َّ ميكننا أأن حنقق هدف ا ألخذ بزمام املبادرة عن طريق إارشاك مجيعاجلهات املعنية ا ألساس ية يف معركتنا ضد القرصنة والتقليد .وقد وقفنا عىل اجلهات املعنية التالية :مكتب زامبيا للقواعد
القياس ية ،وجلنة ماكحفة اخملدرات ،وجلنة املنافسة وحامية املس هتكل ،وهيئة رضائب زامبيا ،وإادارة امجلارك والهجرة،
وغرفة التجارة الزامبية ،ومكتب حق املشلف التابع لوزارة الإعالم ،وّتار قطع غيار الس يارات واملس تحرضات
الصيدلنية اتحمليني ،وجلنة ماكحفة الفساد ،ووكةل تسجيل براءات الاخرتاع والرشكت .ويف هناية املطاف ،انضمت
ا ألوسا الأكدميية ووسائط الإعالم اإىل الرشكء ،بعد أأن ر أأوا أأن هجودان تشيت مثارها.
وت َُّنسق اجلهود ال ي يبذلها الرشكء عىل مس تويني رئيس يني .فأأول ،هناك جلنة توجهيية ِّ
تقدم الإرشاد بشأأن مسائل
الس ياسة العامة املتعلقة مباكحفة جرامئ امللكية الفكرية .وتتأألف اللجنة من الرؤساء التنفيذيني مجليع املنظامت الرشيكة.
املفوض
وعىل سبيل املثال ،فا َّإن هجاز رشطة زامبيا ِّميثهل مفتش الرشطة العام ،يف حني أأ َّن هيئة رضائب زامبيا ِّميثلها َّ
العام.
واثنيا ،جيري التنس يق أأيضا عىل املس توى التشغييل .وجدير ابذلكر أأ َّن لك منظمة قد رحشت ِّ
منسق اتصال .ومن
خالل ش بكة ِّ
منسقي التصال ،ميكن بسهوةل تبادل املعلومات املتعلقة ابلعمليات ال ي تنتظر التنفيذ .وعالوة عىل
ذكل ،أأقام اتحمققون من الوكلت املتعاونة ش بكة عالقات قوية فامي بيهنم اإىل حد أأهن َّم تبادلوا أأرقام هواتفهم اتحمموةل،
و ِّ
ينسقون معلياهتم عن طريقها.
وميكن ألي وكةل من الوكلت املتعاونة اس تضافة اجامتع هبدف اإجراء مداولت بشأأن ما ييل من خصائص العمليات
املشرتكة:

-

طبيعة العملية ال ي س يُضطلع هبا (استباقية أأو اس تجابية)،

-

ادلمع اللوجس  ي الالزم (املوارد املالية واملعدات)،

-

مصدر ادلمع اللوجس  ي،

 عدد الضبا املشاركني يف العملية وادلور اتحمدد اذلي يلعب أأولئك الضبا والوكلت ا ألمنية ال يين متون اإلهيا،
-

وصياغة أأمر تنفيذ العملية.
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 ا إلرادة الس ياس ية ( :)Political Willأأدركنا أأن َّنا حباجة اإىل ا إلرادة الس ياس ية يف ماكحفة جرامئ امللكيةالفكرية ،والمتس نا ادلمع من وزير الششون ادلاخلية ووكيل الوزارة .وحلسن احلظ ،كن وزير الششون ادلاخلية أآنذاك
حماميا ،وكن لك من وكيل الوزارة وانئب من ضبا الرشطة السابقني .وحصلنا عىل قدر هائل من ا إلرادة الس ياس ية
بلغت مس توى رئيس امجلهورية أآنذاك ،ومن قبيل املصادفة أأن َّ كن بدوره ضابط رشطة سابقا .واس مترت ا إلرادة
الس ياس ية ابلقدر نفس من جانب وزير ادلاخلية ورئيس امجلهورية احلاليني ،وا ألخري كن يف املايض القريب وزيرا
لدلاخلية ،وكن قبل ذكل حماميا .كام تلقينا الكثري من ادلمع من وزير الإعالم ،اذلي يتبع مكتب حقوق املشلف دائرة
اختصاص  .وهو أأيضا املتحدث الرمسي ابمس احلكومة ،ومن هذا املنطلق ،ف إان َّ ينادي مباكحفة القرصنة والتقليد اإذ
ِّ
حيذر ،بني وقت وأآخر ،من هذه الآفة ،وهو أأمر كنت هل أآاثر وقائية.
 املس هتلكني اتحم متلني ( :)Potential Consumersويرمز احلرف " "Pأأيضا اإىل املس هتلكني اتحممتلني للسلعاملقرصنة واملزيَّفة .وقد ُأجريت دراسة اس تقصائية بس يطة عىل السامت ادلميوغرافية لساكن زامبيا ،حىت يتس ىن لنا
تصممي برامج توعية مناس بة .فعىل سبيل املثال ،اس ُتخدمت ا ألدوار المتثيلية وا ألغاين وادلراما لتوعية ذوي
املس توايت الضعيفة للغاية يف القراءة والكتابة ابلآاثر السلبية للقرصنة والتقليد .وكنوا قادرين عىل تقدير العواقب عىل
حصهتم ورفاههم الاجامتعي-الاقتصادي .كام اس ُتخدمت حمطات الإذاعة اتحملية لتوعية عامة امجلهور.
(ب) احلرف ""E
 .10يرمز احلرف " "Eاإىل أأمهية العوامل التالية يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد:
 البيئة ( :)Environmentينبغي أأن يمتتع اتحمققون يف جرامئ امللكية الفكرية ابملعرفة السلمية ابلبيئة املادية يفمنطقة العمليات اخلاصة هبم ،ونقا ادلخول املمكنة للسلع املقرصنة واملزيَّفة ،يك تكون العمليات أأفضل تنس يقا .وعىل
سبيل املثال ،فنقا دخول البضائع املقرصنة واملزيَّفة يف زامبيا يه :النقا احلدودية يف انكوند ،وموايم ،وتشريوندو،
وكريبا ،ومياكمبو ،وساكنيا ،وكسومبالزيا ،وشاللت فيكتوراي ،وكزونغول ،وكتاميموليلو ،ومطار كينيث كوندا
ادلويل ،ومطار ساميون موانسا كبوييب ادلويل ،ومطار هاري موانغا نكومبول ادلويل ،ومطار مفوى ،ابلإضافة اإىل
بعض املناطق احلدودية املعرضة لالخرتاق.
وقد معلت اجلهات املعنية سواي يف تكل النقا ملنع البضائع املزيَّفة من ادلخول اإىل زامبيا .واجلهات الفاع ة ا ألبرز عند
نقا املراقبة احلدودية يه هجاز رشطة زامبيا ،ومكتب زامبيا للقواعد القياس ية ،وهيئة الرضائب يف زامبيا ،وإادارة
الهجرة وامجلارك .وابلإضافة اإىل ذكل ،تقوم فصائل من القوات اتحمموةل التابعة جلهاز رشطة زامبيا بدورايت يف بعض
املناطق املعرضة لالخرتاق عىل طول احلدود بني زامبيا وادلول اجملاورة ،وتُصادر السلع ال ي جيري هتريهبا اإىل البالد.
ومبعاونة مكتب زامبيا للقواعد القياس ية ،جيري اإتالف البضائع املزيَّفة عىل الفور.
كام ُأجريت معليات مشرتكة بني زامبيا وادلول اجملاورة حتت رعاية منظمة التعاون ا إلقلميي بني رؤساء الرشطة يف
منطقة اجلنوب ا ألفريقي ،وعىل الصعيد الثنايئ من خالل اللجنة ادلامئة املشرتكة .ورمغ أأ َّن هذه العمليات ل تس هتدف
جرامئ امللكية الفكرية ابلتحديد ،فا َّإن لها قمية مضافة يف ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية ،اإذ كنت هناك حالت اع ُتقل
فهيا مزيِّفون وصودرت بضائعهم مث د ُِّمرت.
 نقا ادلخول ( :)Entry Pointsيُدير مكتب زامبيا للقواعد القياس ية ما يسمى بنظام مراقبة جودة الواردات(نظام مراقبة اجلودة) .ف ُتفحص املنتجات الواردة اإىل زامبيا بدقة للتأأكد من أأهنَّ ا تفي ابحلد ا ألدىن من املعايري ال ي
وضعهتا البالد .وقد أأعطى هذا النظام للمس توردين حافزا لس ترياد منتجات حقيقية ،ومن َّمث ،حامية املس هتلكني من
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رشاء السلع املقرصنة واملزيَّفةُ .وّترى معليات الفحص عند نقا ادلخول ،حبيث ل ي ُسمح للبضائع املزيَّفة بدخول
البدل .و أأثناء الفحص ،تشخذ عينات ويُم أل منوذج لطلب العينة.
(ج) احلرف ""S
 .11يرمز احلرف " "Sاإىل أأمهية العوامل التالية يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد:
 التوعية ( :)Sensitizationاس ُتعني مبحطات الإذاعة اتحملية ،ونوادي ادلراما ،واملوس يقيني اتحمليني لتوعيةالناس مبخاطر رشاء البضائع املقرصنة واملزيَّفة واس هتالكها .وساعدت يف هذا اجملال أأيضا ا ألوسا الأكدميية ووسائل
الإعالم .وقد ساعد مركز تطوير املناجه ادلراس ية يف صياغة مهنجيات مناس بة للتوعية العامة .كام حشد اجملمتع املدين
هجوده لتعزيز الوعي.
ويف معلية التوعية ،اس هتُ دفت فئات خمتلفة من الناس ألس باب حمددة:
 اس هتُ دف الفقراء املقميون يف احلرض ألهنَّ م املس هتلكون الرئيسون للبضائع املزيَّفة واملقرصنة .فهم يتصورون أأ َّنالبضائع ا ألصلية غالية المثن ،ومن َّمث ،خيتارون املنتجات املزيَّفة ال ي يتصورون أأهنَّ ا رخيصة .واس ُتعني مبحطات
الإذاعة اتحملية ،وا ألدوار المتثيلية ،والقطع ادلرامية لنرش معلومات التوعية .وركَّزت رساةل امحل ة عىل الآاثر
السلبية للسلع املزيَّفة واملقرصنة ،بغية ِّ
احلد من الطلب عىل هذه املنتجات.
 واس هتُ دف ِّمشغلو احلافالت وّتار قطع غيار الس يارات ألهنَّ م املس هتلكون الرئيس يون للماكحب والإطارات
وغريها من قطع غيار الس يارات املزيَّفة .وكنت التوعية من خالل رابطة ِّ
مشغيل احلافالت وسائقي احلافالت.
وشارك ّتار قطع غيار الس يارات ا ألصلية ،اذلين خرسوا جانبا من أأعامهلم بسبب قطع غيار الس يارات
املزيَّفة ،يف معلية التوعية كرشكء جلهاز الرشطة.
 واس هتُ دف الفقراء املقميون يف الريف ألهنَّ م املس هتلكون الرئيس يون ل ألمسدة واملبيدات والبذور املزيَّفة،ول س امي بذور اذلرة ،حيث ا َّإن اذلرة يه الغذاء الرئييس يف زامبيا .ولع َّل القراء يودُّون أأن يعرفوا أأ َّن حنو
 %99من ساكن املناطق الريفية يف زامبيا يعملون يف الزراعة .وجرت التوعية عن طريق حمطات الإذاعة
اتحملية ومنافذ بيع كبار ّتار املنتجات الزراعية .وح َّذرت امللصقات املزارعني من خماطر رشاء املنتجات
الزراعية املزيَّفةِّ ُ .
املرصح هلم ،وليس من ا ألفراد.
وشعوا أأيضا عىل رشاء املنتجات الزراعية من التجار َّ
وكنت هجود التوعية فعاةل للغاية فامي يتعلق مبزارعي املناطق الريفية ،نظرا ألهنَّ م ربطوا بسهوةل بني اس تخدام املنتجات الزراعية
املزيَّفة وضعف اتحمصول ،وبد أأوا يف تبادل املعلومات بشأأن ا ألثر السليب اذلي يرتتب عىل رشاء البذور وا ألمسدة املزيَّفة فامي
بيهنم .أأ َّما فقراء املناطق احلرضية ،فاكنت الاس تجابة بيهنم بطيئة للغاية ،نظرا أل َّن البعض مهنم ل ميتكل مذايعا أأو ل يفهم
اللغة الإجنلزيية .وكنت التوعية أأكرث صعوبة يف املناطق احلرضية املتعددة اللغات عهنا يف املناطق الريفية حيث يتحدث
الساكن لغة واحدة.
ومن بني النتاجئ ا ألخرى ال ي أأسفرت عهنا محالت التوعية ،أأن َّ ابت من املمكن اختيار مرشدين حممتلني داخل املناطق
التجارية ونقا ادلخول الاسرتاتيجية وّتنيدمه ،بعد التأأكد من أأهنَّ م قد تفهموا الرساةل َّ
وعربوا عن اهامتهمم ابلعمل مع الرشطة.
وجرى تدريب أأولئك املرشدين عىل العمل متخفيني ،وتقدمي البياانت الاس تخبارية للرشطة ،وقد ثبت أأهنَّ م مفيدون يف جمال
ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية .ففي اإحدى احلالت ،عىل سبيل املثال ،أأبلغنا أأحد املرشدين أأ َّن اتجرا قد اس تورد أآةل ،جمز أأة
اإىل قطع ،يك يس تخدهما يف صنع املرشوابت املزيَّفة ليال يف حمل اإقامت  .وبعد احلصول عىل اإذن تفتيش تحمل الإقامة املذكور،
صودرت الآةل واملرشوابت املزيَّفة ،وحومك التاجر و ُأدين .و أأثناء املقاب ة ،قال إان َّ لو كن حاول اس ترياد املرشوابت املزيَّفة ،كن
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ميكن أأن يُكشف أأمره عند نقطة ادلخول ،ولكن أأفلت من الكشف ابس ترياد أآةل صنع املرشوابت جمز أأة اإىل قطع .وقد
اس تفدان كثريا من هذه التجربة ،ومقنا بتوس يع نطاق الإجراءات ال ي نتبعها ملنع القرصنة والتقليد.
وهناك أأيضا أأرقام هاتفية جمانية ميكن للجمهور اس تخداهما لإبالغ الرشطة ،ومكتب زامبيا للقواعد القياس ية ،وجلنة ماكحفة
الفساد ،وجلنة املنافسة وحامية املس هتكل ،بأأي مسأأةل تتعلق ابلقرصنة والتقليد .وقد مجعنا الكثري من املعلومات الاس تخبارية
عن القرصنة والتقليد من خالل هذا الرتتيب.
 غرف التخزين ( :)Storage Roomsيرمز احلرف " "Sأأيضا اإىل احلاجة اإىل وجود غرف ختزين للبضائعاملرسوقة واملزيَّفة املضبوطة .وهذا أأمر همم أل َّن السلع املقرصنة واملزيَّفة املضبوطة معروضات حنتاج اإىل تقدميها يف
اتحمامك أكدةل.
(د) احلرف ""T
 .12التكنولوجيا ( :)Technologyيرمز احلرف " "Tاإىل أأمهية العوامل التالية يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد :هناك
الكثري من الطرق ال ي ميكن أأن تُس تخدم هبا التكنولوجيا يف منع القرصنة والتقليد .وعىل سبيل املثال ،ففي اإحدى العمليات
ال ي مقنا هبا ابلتعاون مع املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ،اس ُتخدمت تكنولوجيا ( )FINDو()MIND
للكشف عن جوازات السفر املزورة .ونس تخدم أأيضا يف املكتب املركزي الوطين تكنولوجيا ( –  .)7/24وتنطوي هذه
التكنولوجيا عىل اس تخدام املعارف العلمية أأو املعدات يف حل اجلرامئ أأو منعها أأو التحقيق فهيا .وميكن أأن يس تخدم لك من
املزيِّفني و ِّ
اتحمققني عىل حد سواء التكنولوجيا لصاحلهم .فميكن أأن يس تخدم املزيَّف ،عىل سبيل املثال ،احلاسب الآيل لزتوير
وثيقة .ويف املقابل ،ميكن أأن يس تخدم ِّ
اتحمقق هجازا اإلكرتونيا للكشف عام اإذا كن جواز سفر مزيَّفا أأم ل.
 .13وكام أأ َّن العامل قد صار "قرية عاملية" بسبب التقدُّم التكنولويج ،ف إان َّنا حباجة اإىل الاس تفادة من التكنولوجيا يف جمال
ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية .وبصورة ما ،فا َّإن التكنولوجيا يه "مع ة" الزتييف ،أل َّن املزيِّفني يعمتدون عىل اإساءة اس تخدام
التكنولوجيا للقيام بأأنشطهتم .ونتيجة ذلكل ،حيتاج القامئون عىل ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية أأيضا اإىل اس تخدام نفس
التكنولوجيا للتفوق علهيم.
(هـ) احلرف ""E
 .14يرمز احلرف " "Eاإىل أأمهية العوامل التالية يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد:
 التقيمي (َّ :)Evaluationمث حاجة اإىل تقيمي لك معلية ابس تخدام التحليل الرابعي (( )SOWTنقا قوةالعملية ،ونقا ضعف العملية ،والفرص املتاحة أأمام العملية ،واخملاطر ال ي تهتدد العملية) .وقد حتققنا من أأن َّنا كنا
ِّ
حنسن معلياتنا عىل مر الزمن بسبب التحليل الرابعي.
 الاقتصاد ( :)Economyيرمز احلرف " "Eأأيضا اإىل الاقتصاد .فأأي معلية تلزهما املوارد .ويف بداية معلياتنا،كنت املوارد حشيحة للغاية .ومع ذكل ،وبعد حتقيق بعض النتاجئ الإجيابية يف معلياتنا ،قدَّم عدد من اجلهات املعنية
موارد اإضافية .وما تعلمناه من هذه التجربة أأن َّ ما أأن تتحقق نتاجئ اإجيابيةّ ،تد ادلمع من الناس .فا ألمر مماثل لطفل
يشدي مبس توى جيد جدا يف املدرسة .حفىت اإذا مل ي ُكن دلى وادلي اإل القليل من املال ،سوف يبذلون هجدا للحصول
عىل بعض املال دلمع ذكل الطفل.
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(و) احلرف ""L
 الإطار القانوين ( :)Legal Frameworkيرمز احلرف " "Lاإىل الإطار القانوينَّ .مث حاجة لقوانني مالمئةوإاجراءات قضائية رسيعة يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد .وحيتاج ضبا اإنفاذ القانون اإىل التدريب يف دورات
مشرتكة مع القانونيني العاملني ابتحمامك فامي يتعلق مبسائل القرصنة والتقليد .ويف زامبيا ،دلينا اإطار قانوين مناسب،
ونظام حمامك العداةل الناجزة معمول ب ألن َّنا نعمل جيدا أأ َّن "تأأخري العداةل حرمان مهنا" .ومن بني القوانني الهامة ما ييل:
قانون العالمات التجارية ،الفصل  401من قوانني زامبيا؛ وقانون حق املشلف ،الفصل  406من قوانني زامبيا؛ وقانون
براءات الاخرتاع ،الفصل  400من قوانني زامبيا؛ وقانون القواعد القياس ية ،الفصل  416لس نة 1994؛ وقانون
املنافسة وحامية املس هتكل ،الفصل  24لس نة 2010؛ وقانون تسجيل التصاممي ،الفصل  402من قوانني زامبيا؛
وقانون الرشكت ،الفصل  388من قوانني زامبيا؛ وقانون تسجيل أأسامء ا ألعامل التجارية ،الفصل  389من قوانني
زامبيا.
خامسا.

خامتة

 .15يف اخلتام ،ميكن القول ا َّإن خطوات كبرية قد ُّاختذت يف زامبيا يف جمال ماكحفة القرصنة والتقليد .ومع ذكل ،فال زال
هناك الكثري مما َّ
يتعني القيام ب  .فعىل سبيل املثال ،حتتاج زامبيا اإىل توس يع نطاق التعاون يف جمال ماكحفة جرامئ امللكية
الفكرية مع املنظامت ادلولية مثل الويبو ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة (الفاو) وغريها.
 .16وعالوة عىل ذكل ،مفن الرضوري تدريب ِّ
حمققي جرامئ امللكية الفكرية ابس مترار حبيث حيافظوا عىل تفوقهم عىل
املتطورة ،واعامتد هنج شامل عىل النحو َّ
املبني يف منوذج بيستيل.
القراصنة واملزيِّفني من أأحصاب املعارف ِّ
[هناية الوثيقة]

