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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :يوليو 2016

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  5اإىل  7سبمترب 2016
تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية على الصعيد الوطني

مساهامت من اإعداد كندا وجورجيا والهند و إايطاليا وابكس تان والربتغال والإمارات العربية املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) يف دورهتا العارشة عىل النظر يف دورهتا احلادية عرشة يف موضوع
"تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف
ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل" .وتعرض هذه الوثيقة مساهامت أأعدهتا ادلول
ا ألعضاء الامثين التالية عن مسأأةل تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين :كندا وجورجيا والهند وإايطاليا وابكس تان
والربتغال والإمارات العربية املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .2وتشدد هذه املساهامت عىل رضورة اإقامة تعاون وثيق بني خمتلف الواكلت احلكومية املسؤوةل عن اإنفاذ امللكية
الفكرية .ويتوىل املكتب الوطين للملكية الفكرية يف اإحدى ادلول املذكورة تنس يق أأنشطة اجلهات الفاعةل يف جمال اإنفاذ امللكية
الفكرية .ورحجت دول أأخرى وضع أليات خمصصة لتنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية قد يشارك فهيا أأيض ًا القطاع اخلاص ،أأو
تعزتم وضع تكل الليات يف اإطار اسرتاتيجية شامةل للملكية الفكرية .وتشديد ًا عىل أأهية مشاركة القطاع اخلاص،
عرضت اإحدى املساهامت حاةل تعاون انحج بني القطاعني العام واخلاص مع مزودي خدمات دفع.
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وترد مساهامت ادلول ا ألعضاء ابلرتتيب التايل:
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[تيل ذكل املساهامت]
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مشروع املركز الكندي ملكاحةة الش :ررد املعامتا"ر لردعع املزيفن

مساهة من اإعداد الس يد نيكولس غوردون ،مسؤول كبري يف الس ياسات التجارية ،شعبة امللكية الفكرية والس ياسات
*
التجارية ،وزارة الشؤون العاملية ،أأواتوا ،كندا

ملخص
يرس كندا أأن تعرض يف هذه الوثيقة هنج ًا مبتكر ًا وفعا ًل وفريد ًا محلاية امللكية الفكرية وماكحفة التقليد.
وإان مرشوع "رد املعامالت" هو أأول مرشوع من نوعه يف العامل وهو مثار التعاون بني املركز الكندي ملاكحفة الغش
(اخلاضع إلرشاف رشطة اخلياةل الكندية امللكية) ومؤسسات بطاقات ائامتن ومصارف عىل تعويض املترضرين من الغش
الش بيك عىل حساب ابئعي السلع املقدلة.
ولعل كندا أأول بدل يف العامل يضع برانجم ًا للقضاء عىل ابئعي السلع املقدلة وحامية امللكية الفكرية هبذه الطريقة .وعىل مدى
ا ألشهر الثين عرش املاضية ،تلقى مرشوع "رد املعامالت" أأكرث من  10 000تأأكيد للمنتجات املقدلة؛ فاسرتد املترضرون
مدفوعاهتم من حساابت البائعني .ومنذ اس هتالل هذا املرشوع ،كشف مركز ماكحفة الغش عن أأكرث من  5000حساب
جتاري يف العامل ترتبط موارده بأأعامل التقليد والغش ورسقة امللكية الفكرية.
ويعمل مرشوع "رد املعامالت" أأيض ًا عىل اإغالق حساابت املنشأت التجارية اليت تبيع سلع ًا مقدلة يف متاجرها.

أأول .كندا وأأحدث املس تجدات يف جمال امللكية الفكرية
 .1اضطلعت كندا مبجموعة من ا ألنشطة يف ي
جمايل الترشيع وتوعية امجلهور عىل مدى الس نوات املاضية .ففي اجملال
الترشيعي ،أأصدرت كندا قانون حتديث حق املؤلف بغية تنظمي مسائل حق املؤلف يف العرص الرمقي وتنفيذ معاهدات الويبو
اخلاصة ابلإنرتنت.
 .2وصدقت كندا يف فرباير  2015عىل التفاقية ادلولية محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة لعام  ،1991ويه حالي ًا يف
طريقها لتصبح طرف ًا متعاقد ًا يف اتفاق نيس ومعاهدة س نغافورة وبروتوكول مدريد ومعاهدة قانون الرباءات واتفاق لهاي.
ويف يونيو  ،2016أأصبحت كندا البدل العرشين اذلي ينضم اإىل معاهدة مراكش أأو يصدق عليه؛ وس تدخل بذكل املعاهدة
حزي النفاذ يف  30سبمترب .2016
 .3ويف عام  ،2015دخل قانون ماكحفة املنتجات املقدلة حزي النفاذ لتحديث القوانني اخلاصة ابإنفاذ امللكية الفكرية .وعزز
هذا القانون نظام اإنفاذ امللكية الفكرية يف كندا وقدرته عىل ماكحفة تقليد العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف داخل البالد
وخارهجا.
 .4وفض ًال عن ذكل ،وضعت كندا ألية ِّ
متكن أأحصاب حقوق امللكية الفكرية من اإيداع "طلب مساعدة" يطلبون فيه من
عنارص مراقبة احلدود أأن يصادروا السلع املشتبه يف أأهنا مقدلة أأو مقرصنة قبل خروهجا من البالد حىت يلجأأ أأحصاب احلقوق
اإىل س بل الانتصاف القانونية .وقد أأودع أأحصاب احلقوق أأكرث من  138طلب مساعدة عن أأكرث من  1500عالمة جتارية
حىت اترخي اإعداد هذه الوثيقة.
*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .5ووضع املكتب الكندي للملكية الفكرية برانجم ًا جديد ًا للخدمات التجارية يركز عىل توس يع معارف قطاع ا ألعامل
الكندي – ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملبتكرين – يف جمال امللكية الفكرية ،عن طريق التواصل معها
واس تحداث مجموعة من املنتجات واخلدمات وادلورات التدريبية وتطويرها وتوفريها دلمع الابتاكر والمنو والقدرة التنافس ية
يف ذكل القطاع.
 .6و أأفضت لك املساعي واجلهود املذكورة أنف ًا اإىل اإقامة مرشوع "رد املعامالت" .وهذا املرشوع هو مبادرة اس هتلهتا
كندا ملاكحفة التقليد والقرصنة عىل الصعيد ادلاخيل ،وجنحت جناح ًا ابهر ًا يف احلد من بيع السلع املقدلة واملقرصنة عرب الإنرتنت
ومنع دخول تكل السلع القنوات التجارية يف كندا.

اثنيا .مرشوع "رد املعامالت" لرد(ع) املزيفني
أأ.

معلومات أأساس ية

 .7ل تزال جرامئ امللكية الفكرية اليت تلجأأ اإىل التسويق املضلل للسلع املقدلة تؤثر سلب ًا يف الاقتصاد الكندي ويف حياة
املس هتلكني الكنديني بل يف الاقتصاد العاملي .اإذ حيايك املنتحلون املواقع الإلكرتونية ا ألصلية لرشاكت عديدة مهنا
 Canada Gooseو Ugg Bootsو Lululemonو Arcteryxو Michael Korsو .Coachو أأتقن املنتحلون فن
تصممي مواقع اإلكرتونية تش به مواقع املصنعني ا ألصليني ش ً
الك ومضمو ًان.
 .8ويف عام  ،2011بد أأ املركز الكندي ملاكحفة الغش يتلقى عدد ًا قلي ًال من شاكوى املواطنني اذلين اخندعوا مبواقع
انتحالية تبيع سلع ًا مقدلة أأو مشتبه هبا .وبعد التواصل مع بعض من أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،نتبني وجود ألف
املنشأت احملتاةل اليت تبيع منتجات مقدلة عرب الإنرتنت.
 .9ومواهجة لهذا الوضع ،اعمتد املركز الكندي ملاكحفة الغش هنج ًا مبتكر ًا وفعا ًل وفريد ًا محلاية امللكية الفكرية وماكحفة
التقليد .وإان مرشوع "رد املعامالت" " هو أأول مرشوع من نوعه يف العامل وهو مثار التعاون بني املركز الكندي ملاكحفة
الغش (اخلاضع لإرشاف رشطة اخلياةل الكندية امللكية) ومؤسسات بطاقات ائامتن ومصارف عىل تعويض املترضرين من
الغش الش بيك عىل حساب ابئعي السلع املقدلة وإاغالق حساابهتم ملنعهم من مزاوةل تكل ا ألنشطة عىل الإنرتنت.

ابء .ا ألهداف املنشودة والاسرتاتيجية املوضوعة
 .10يريم مرشوع "رد املعامالت" اإىل حتقيق ا ألهداف التالية :زايدة عدد التعويضات واحلد من خسائر املس هتلكني؛
وتقليص ا ألرابح الإجاملية املتأأتية من بيع اجلرمية املنظمة للسلع املقدلة؛ ودمع العالمات وحاميهتا.
 .11وتستند اسرتاتيجية الربانمج اإىل الرتتيبات التعاقدية والس ياسات القامئة بني مؤسسات بطاقات الئامتن واملصارف
املص ِّدرة لتكل البطاقات واملصارف التجارية اليت تقبل التعامل هبا ،واليت تقيض بعدم التسامح مع بيع السلع املقدلة وتُلزم
املصارف برد املدفوعات اإىل املشرتين .ويعين ذكل رد  100ابملئة من املدفوعات للمس هتلكني املعنيني اإذا أأكد أأحصاب احلق
لسلطات اإنفاذ القانون أأن املنتج غري أأصيل.
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جمي .معلية رد املعامالت
 .12تبد أأ معلية رد املعامالت عندما يودع املس هتكل شكوى دلى املركز الكندي ملاكحفة الغش تتضمن املعلومات الالزمة
ومهنا تفاصيل السلع املشرتاة ببطاقة الئامتن (بتقدمي صورة للسلعة عادة) واملوقع الإلكرتوين للبائع واترخي الرشاء وقميته .مث
يتحقق املركز الكندي ملاكحفة الغش ،مبساعدة أأحصاب احلقوق ،من أأن السلع مقدلة قبل أأن خيطر مؤسسة بطاقة الئامتن
واملرصف املص ِّدر لتكل البطاقة بذكل يك يتخذان الإجراءات الالزمة .وييل هذا الإخطار ارتداد املعامةل عن حساب البائع أأو
حسهبا منه لتعويض املشرتي .ويسفر ذكل عادة عن اإغالق املرصف حلساب البائع املس تخدي م لتلقي املدفوعات ابمس املوقع
وجيرد من اإماكنية
الإلكرتوين املبلغ عنهُ .وخي يطر املترضرون بعدم اإعادة املنتجات املقدلة لبائعها .وبذكل يفقد البائع تلكفة املنتج ن
اس تخدام املنتج نفسه خلداع خشص أخر.

دال .الاثر
 .13يؤثر الربانمج تأأثري ًا ابلغ ًا يف لك أأطراف املعامالت عىل النحو التايل:
-

اإنفاذ ش به عابر للحدود؛
اسرتداد املترضرين  100ابملئة من خسائرمه؛
خسارة البائع ما كس به من املترضر وحتمهل رمس ارتداد قدره  25دولر ًا أأمريكي ًا عن لك معامةل؛
اإغالق احلساب التجاري للبائع؛
فرض غرامة عىل مقديم خدمات ادلفع واملرصف التجاري يف حال زايدة عدد حالت رد املعامالت؛
اإماكنية منع مقدم خدمات ادلفع من النفاذ اإىل ش بكة بطاقات الئامتن؛
خسارة البائع أأيض ًا ملا ييل:
ُسرتد)؛
 املنتج (ل ي ي
 تلكفة ا إلنتا؛؛
 تاكليف الشحن من اإرسال وتعبئة وتغليف.
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هاء .النتاجئ
 .14فامي ييل أأبرز النتاجئ احملققة يف كندا:
-

أأصدر املركز الكندي ملاكحفة الغش أأكرث من  10 000طلب رد معامةل يف الفرتة املمتدة من يونيو  2015اإىل
مايو 2016؛
تراوح متوسط املبالغ املردودة بني  300دولر كندي و 350دولر ًا كند ًاي للك مس هتكل ،وتراوحت
املبالغ الإجاملية بني  2.8و 3.3مليون دولر كندي (حنو  2.2مليون دولر أأمرييك)؛
ُكشف عن أأكرث من  5600حساب جتاري ي ُس تخدم يف بيع السلع املقدلة عىل املس توى العاملي بفضل شاكوى
املس هتلكني منذ بداية املرشوع؛
ُأغلق أأكرث من  5400حساب جتاري نتبني اس تخدامه يف بيع سلع مقدلة؛
ُأغلق حنو  40حسا ًاب جتار ًاي ملتاجر قامئة يف كندا عىل مدى الس نتني املاضيتني؛
اكنت غالبية املنتجات املشرتاة من املنتجات الفاخرة (معاطف وحقائب يد و أأحذية وما اإىل ذكل)
واملنتجات الرايضية (مثل مقصان الهويك).

واو .صدى الربانمج
 .15تلقى املركز الكندي ملاكحفة الغش العديد من التعليقات الإجيابية من ا ألطراف املعنية .أأما املس هتلكني ،مفمتنني
ملساعدة الربانمج .و أأما املصارف ،مفقتنعة بأأن الربانمج يساعدها عىل توفري خدمات أأفضل لزابئهنا فيحسن ذكل خدماهتا.
و أأما أأحصاب العالمات ،فيدمعون الربانمج دعامً شديد ًا؛ وجتىل ذكل يف الردود الرسعية لتأأكيد ادعاءات السلع املقدلة.
وتؤمن لك اجلهات املذكورة بأأن الربانمج يوفر وس يةل فعاةل ومعلية وغري ملكفة لإنفاذ امللكية الفكرية.
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التجربة الوطنية يف جورجيا بشأن إذكاء االحرتام للملكية الفكرية من ختال التعاون املؤسسي يف
جمال سياسا" وأنظمة إنفاذ امللكية الفكرية

مساهة من اإعداد الس يد نيكولوز غوغيليدسه رئيس مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية ،مبدينة متسختا

*

ملخص
اس تجابة اإىل ا ألثر السليب املرتتب عىل التقليد والقرصنة يف السوق يف جورجيا ودخول اتفاق منطقة التجارة احلرة الواسعة
والشامةل مع الاحتاد ا ألورويب حزي النفاذ ،اخنرطت جورجيا يف عدد من املبادرات الرامية لتحسني نظام اإنفاذ امللكية الفكرية
فهيا وإاذاكء احرتام امللكية الفكرية .وعىل صعيد الترشيع اس ُتحدثت بعض التعديالت لتنس يق قوانني امللكية الفكرية يف
جورجيا مع قوانني الاحتاد ا ألورويب يف هذا الصدد .ويؤدي مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية ()SAKPATENTI
دورا همام يف تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل يميع املس توايت؛ ويشمل التنس يق من بني يمةل أأمور معل اجمللس املشرتك
فامي بني الواكلت املعين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وييرس املركز كذكل تكوين الكفاءات وتدريب القضاة واملدعني العامني
وضباط الرشطة واحملامني وموظفي امجلارك وموظفي ادلوةل املسؤولني عن اإنفاذ امللكية الفكرية ابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني.
وينظم املركز أأيضا مناس بات ومحالت لإذاكء وعي امجلهور فضال عن تنظميه ندوات ومؤمترات متثل منتدى للحوار املس متر
بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية.

أأول .مقدمة
 .1أأجريت دراسة يف عام  2010عن التقليد والقرصنة يف جورجيا ،ومتت ابلتعاون مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
والواكةل السويدية للتعاون يف جمال التمنية ادلولية 1.وتوصلت ادلراسة اإىل عدد من النتاجئ ومن أأهها النتاجئ التية:
-

جيب أأن يمت تنس يق اتساق الإطار القانوين محلاية امللكية الفكرية اتساقا ابلغا مع املعايري ادلولية وتوفريه أليات
فعاةل ملناهضة التقليد والقرصنة،
وبلغت نس بة الربجميات املقرصنة وغري القانونية املتاحة للبيع يف جورجيا  95ابملائة،
و أأفادت "مجموعة حامية العالمات" ويه عبارة عن مجموعة مكونة من  11رشكة متعددة اجلنس يات وحملية
تعمل يف جورجيا أأهنا خرست قرابة  300مليون دولر أأمرييك من جراء التقليد،
ويف الفرتة ما بني  15مارس  2004وحىت  1ديسمرب  ،2009فتحت شعبة التحقيقات  18قضية للتحقيق
املبديئ بشأأن الاس تخدام غري القانوين للعالمات التجارية وعالمات اخلدمة أأو ا ألسامء التجارية ا ألخرى
(مبوجب املادة  196من القانون اجلنايئ يف جورجيا).

 .2و أأوحضت ادلراسة جليا أأن اإنشاء اإطار ترشيعي مناسب ل يكفي وحده محلاية حقوق امللكية الفكرية حامية وافية ،بل
من الرضوري اختاذ خطوات معلية أأخرى لتحسني مس توى حامية حقوق امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل دخلت جورجيا
عام  2010يف مفاوضات بشأأن منطقة التجارة احلرة الواسعة والشامةل مع الاحتاد ا ألورويب .و أأدى هذا املسار إاىل فرض
صعوابت والزتامات جديدة تتعلق ابلإنفاذ املناسب حلقوق امللكية الفكرية .ووقعت جورجيا اتفاق منطقة التجارة احلرة
*
الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
1
ميكن الاطالع عىل النص الاكمل لدلراسة اخلاصة ابلتقليد والقرصنة يف جورجيا عىل املوقع اليت:
http://www.sakpatenti.org.ge/files/Study%20on%20Counterfeighting%20and%20Piracy%20in%20Georgia.pdf
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الواسعة والشامةل مع الاحتاد ا ألورويب يف عام  2012و أأصبح حتسني اإنفاذ امللكية الفكرية رميا جزء من جدول ا ألعامل
الثنايئ املشرتك بني جورجيا والاحتاد ا ألورويب.
 .3ومتاش يا مع الزتامات جورجيا مبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة الواسعة والشامةل مع الاحتاد ا ألورويب وملنع التعدايت
عىل حقوق امللكية الفكرية ومقعها ولكفاةل تنفيذ العقوابت املناس بة صاغ مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية وقدم للحكومة
يف جورجيا حزمة من مرشوعات للتعديالت عىل ترشيع امللكية الفكرية .وهدفت التعديالت اجلديدة اإىل اإحداث املزيد من
التنس يق بني ترشيعات جورجيا وتكل اخلاصة ابلحتاد ا ألورويب.
 .4ومنذ عام  2012زادت تسجيالت حقوق امللكية الفكرية دلى سلطات امجلارك قليال و أأصبحت التدابري احلدودية
اليت تنفذها امجلارك أأكرث من سابق عهدها .ومع ذكل ظل اإنفاذ امللكية الفكرية ضعيفا بشلك عام .ومل تعكس القضااي املدنية
املتعلقة ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية النطاق الاكمل للوضع املتعلق ابلتقليد والقرصنة يف جورجيا ،حيث مل يس تغل
القطاع اخلاص الليات القانونية املتاحة هل لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف جورجيا الاس تغالل القوي.
 .5ووفقا لدلراسة بلغت لكفة الاس تخدام غري القانوين للملكية الفكرية عىل املوازنة العامة لدلوةل يف جورجيا قرابة 3.8
ابملائة من اإيرادات الرضائب .وردا عىل هذا الوضع قررت حكومة جورجيا اختاذ املزيد من اخلطوات الفعاةل لتكثيف معركهتا
ضد السلع املقدلة واملقرصنة.

اثنيا .التعاون املؤسيس لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .6مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية عبارة عن واكةل اتبعة لدلوةل مسؤوةل عن حتديد الس ياسات الوطنية املعنية
ابمللكية الفكرية وتنفيذها فضال عن منح حقوق امللكية الفكرية احلرصية .ومع ذكل ل ميكل املركز أأية صالحيات حمددة لقمع
انهتااكت حقوق امللكية الفكرية من خالل الإجراءات املدنية ول الإدارية ول اجلنائية.
 .7وبصفته أأمني تسجيل امللكية الفكرية وصانع س ياساهتا ،يؤدي املركز دورا همام يف تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل
يميع املس توايت ول س امي تكل املتعلقة بأأنشطة التدريب وإاذاكء الوعي .وعالوة عىل ذكل توفر هيئة الاس تئناف خدمات
فض املنازعات فامي خيص املنازعات اليت تنشأأ مبوجب دور املركز بوصفه أأمني تسجيل .ومن ا ألبعاد ا ألخرى لخنراط املركز
يف اإنفاذ امللكية الفكرية اختصاصه ابلتعاون ادلويل واملشرتك بني القطاعات ،اذلي يشمل اإبرام مذكرات تفامه بني مركز
جورجيا الوطين للملكية الفكرية وكبار أأحصاب املصاحل احملليني وادلوليني.
 .8وحدد املركز ثالثة جمالت ذات أأولوية بغية تكثيف ماكحفته للتقليد ولس تخدام املوارد احلكومية بكفاءة ،وهذه
اجملالت يه:
-

بناء املؤسسات ووضع اسرتاتيجية تتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية؛
تكوين الكفاءات لفائدة موظفي ادلوةل املسؤولني عن اإنفاذ امللكية الفكرية؛
اإذاكء وعي امجلهور بشلك عام لتشجيع القطاع اخلاص عىل حامية حقوق امللكية الفكرية.

 .9وفضال عن ذكل وقعت جورجيا يف عام  2014اتفاق ترخيص مع رشكة مايكروسوفت .واكن هذا ا ألمر اإشارة قوية
للقطاع اخلاص تعين اخنراط احلكومة بنشاط يف اإنفاذ حق املؤلف بل واكن خطوة هممة ل ألمام حنو اإنفاذ حق املؤلف يف
جورجيا.
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اثلثا .بناء املؤسسات ووضع اسرتاتيجية تتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية
 .10وضع اإنشاء اإطار مؤسيس موحد لإنفاذ امللكية الفكرية عىل جدول ا ألعامل لكفاةل احرتام حقوق امللكية الفكرية
وإانفاذها عىل حنو سلمي.
 .11ويف مارس  2015وحتت مظةل املركز مت اإنشاء جملس للتنس يق فامي بني الواكلت لإنفاذ امللكية الفكرية واش متلت
عضوية اجمللس عىل يميع الواكلت احلكومية املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية و أأهها:
-

مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية (الرئيس)،
ووزارة الاقتصاد (انئب الوزير)،
ووزارة الثقافة (انئب رئيس قسم الشؤون القانونية)،
وشعبة التحقيقات التابعة دلائرة الرضائب يف جورجيا (رئيس قسم الشؤون القانونية)،
ومصلحة امجلارك (انئب الرئيس)،
ومكتب النائب العام (وكيل النائب العام املسؤول عن جرامئ امللكية الفكرية)،
ومكتب أأمني املظامل التجارية (انئب مدير املكتب)،
ومراقبون من بعثة الاحتاد ا ألورويب يف جورجيا وسفارة الولايت املتحدة يف جورجيا والقطاع اخلاص /غري
احلكويم (واكةل حق املؤلف يف جورجيا وغريها).

 .12وجملس التنس يق فامي بني الواكلت عبارة عن هجاز استشاري ل يصدر أأي الزتامات ول واثئق رمية ملزمة ألي من
أأعضائه .والغرض ا ألسايس من اإنشاء جملس التنس يق فامي بني الواكلت هو اإقامة منصة فعاةل ميكن من خاللها للمؤسسات
احلكومية املعنية تبادل وهجات النظر فامي خيص مسائل اإنفاذ امللكية الفكرية ،ومناقشة املوضوعات الشائكة والصعبة،
واس تكشاف أأساليب للتعاون .ويقدم اجمللس كذكل دعام معليا اإىل الواكلت ا ألعضاء بشأأن املسائل اليت تقع يف نطاق
اختصاصه .ويتيح متثيل مكتب أأمني مظامل التجارية يف اجمللس توليه النظر يف املشالكت والاس امتع اإىل املواقف من منظور
احلكومة والقطاع اخلاص .وعىل الرمغ من أأن اجمللس ُأنشئ منذ عامني فقط أأثبت كفاءته فامي يتعلق بتناول ما ييل:
 متكني أأعضاء اجمللس من تقدمي ادلمع بأأسلوب أأكرث كفاءة مبا يف ذكل من خالل اس تخدام قواعد بياانت الواكلتا ألعضاء وتبادل املعلومات،
 وإااتحة اجمللس علنا للجمهور مواقفه بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية مبجرد التفاق علهيا فامي بني ا ألعضاء، وا إلعالن عن أراء اجمللس ابنتظام اإىل أأحصاب احلقوق ،وعقد اجمللس اجامتعات مع أأحصاب احلقوق اإذا دعتالرضورة ملناقشة الهنج اذلي يسلكه وإايضاحه.
 .13ويرست هذه ا ألنشطة اإنشاء بيئة مواتية ميكن التنبؤ هبا للمزيد من تطوير حامية امللكية الفكرية يف جورجيا وحتسيهنا.
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 .14وابلإضافة اإىل ذكل يعمل جملس التنس يق املشرتك بني الواكلت عىل حتديد أأكرث القطاعات التجارية عرضة للتأأثر
ابلتقليد والقرصنة بغية حتديد ا ألولوايت والرتكزي عىل هذه القطاعات مع اختاذ السلطات املعنية الإجراءات القانونية الرضورية
بناء عىل مبادرة مهنا دون طلب من صاحب الشأأن (حبمك منصهبا) .2وعند حتديد ا ألولوايت يف كفاحه ضد التقليد والقرصنة
يراعي اجمللس ثالثة معايري أأساس ية ويه:
 مدى تأأثري تقليد بعض السلع عىل زايدة اخملاطر اليت تهتدد الصحة والسالمة العامة، ومدى نشاط القطاع اخلاص يف ماكحفة التقليد يف قطاع بعينه، ومس توى ا ألرضار املرتبطة ابلتقليد يف هذا القطاع ابلتحديد. .15وبناء عىل تكل املعايري قرر جملس التنس يق املشرتك بني الواكلت الرتكزي عىل قطاعات معينة من جمال ا ألعامل واختاذ
اإجراءات شديدة التكثيف حبمك منصبه ملاكحفة التقليد يف جمالت حمددة .ويتيح هذا الهنج اس تخدام املوارد احلكومية بقدر
أأكرب من الكفاءة بدل من حماوةل تغطية يميع القطاعات.

رابعا .تكوين الكفاءات وتوعية عامة امجلهور
 .16اعمتد مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية خطة طموحة لتوفري تدريب مكثف لفائدة يميع املتخصصني يف اجملالت
ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف املسائل القانونية والتطبيقية املتعلقة ابإنفاذ امللكية الفكرية ،بغية تعزيز نظام حامية امللكية
الفكرية يف جورجيا .ويس هتدف هذا التدريب القضاة واملدعني العامني وضباط الرشطة واحملامني وموظفي امجلارك واحملققني
والفئات ا ألخرى ابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني مثل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واملكتب ا ألورويب للرباءات
ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وبرانمج تطوير القانون
التجاري وغريها من املنظامت ا ألخرى .و أأصبح التعاون يف جمال تكوين الكفاءات كذكل مة موحدة يف يميع املفاوضات
ومذكرات التفامه اليت يدخلها مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية .وتؤثر التمنية املهنية فامي بني هذه الفئات املس هتدفة
مبارشة عىل جودة نظام امللكية الفكرية وإاماكنية التنبؤ هبا.
 .17ويتخذ مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية كذكل خطوات فعاةل لزايدة الوعي فامي بني أأحصاب احلقوق اب ألدوات
والليات القانونية املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية اخلاصة هبم بقدر أأكرب من الكفاءة .ويعقد املركز لك س نة ندوات و أأنشطة
تدريبية ميكن حضورها ابجملان مقدمة ملمثيل القطاع اخلاص لتحسني فهمهم للليات القانونية لإنفاذ امللكية الفكرية .وعالوة
عىل ذكل عُقد املؤمتر ادلويل ا ألول بعنوان "جورجيا تاكحف التقليد والقرصنة" يف عام  .2015واكن هذا املؤمتر منربا ممتازا
للرشوع يف حوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية .وساد املؤمتر روحا منتجة وبناءة واكن التعقيب
ا ألسايس من املشاركني هو الامتس عقد املؤمتر ابنتظام .وعقب هذا ُاختذ قرار بعقد املؤمتر بوصفه حدث س نوي .وشهدت
الشهور ا ألخرية زايدة ملحوظة يف عدد حالت الإنفاذ الناحجة يف جورجيا ،ما اكن اإشارة اإىل كون املؤمتر املنصة املناس بة
للتصدي للتقليد والقرصنة للك من القطاع العام والقطاع اخلاص .وسوف تبقى العديد من املسائل عىل جدول أأعامل
املؤمترات املقبةل مثل حساب التعويضات والتنفيذ الفعال لسلطات الإنفاذ حبمك املنصب وتطوير أليات فعاةل لإنفاذ امللكية
الفكرية وتوعية عامة امجلهور.

2
أأهها أأنه جيوز الرشوع يف الإجراءات اجلنائية سواء من خالل وزارة ادلاخلية أأو دائرة التحقيقات التابعة لوزارة املالية .وابملثل جيوز لوزارة ادلاخلية
حبمك منصهبا حتريك ادلعوى الإدارية.
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 .18ومن الواحض أأن الليات املناس بة لإنفاذ امللكية الفكرية هممة محلاية امللكية الفكرية بفعالية .ومع ذكل من ا ألهية مباكن
بناء الاحرتام واملواقف الإجيابية جتاه امللكية الفكرية داخل اجملمتع كلك .ويف هذا الصدد يعقد مركز جورجيا الوطين للملكية
الفكرية خمتلف املناس بات ابنتظام وينظم محالت نشطة لتوعية عامة امجلهور .وينرش املركز ابنتظام ابلتعاون مع الرشاكء
ادلوليني ويوزع مادة للقراءة مس تنبطة لفائدة خمتلف قطاعات اجملمتع (املدارس الابتدائية والطالب والرشاكت الصغرية
واملتوسطة والصحفيني واملزارعني اخل.)...

خامسا.

التقدم احملرز مؤخرا

 .19أأدت ا ألنشطة اليت اخنرط فهيا مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية نتاجئ ملموسة و أأحرزت كذكل تقدما ملحوظا
فامي يتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية .وشهدت الس نوات ا ألخرية زايدة كبرية يف معليات ضبط السلع املقدلة من خالل امجلارك:
2011
الس نة
معليات الضبط 14

2013
50

2012
16

2015
73

2014
43

تفصيل النتائج حسب الحاالت 2014
16 %

إتالف السلع ( 24حالة)
اإلفراج عن السلع  /سلع أصلية ( 12حالة)

56 %

28 %

القضايا التي رفعت أمام المحاكم ( 7حاالت)

العدد التقرييب للسلع املضبوطة يف عام 2012
ا ألهجزة الكهرابئية املزنلية
املرشوابت الكحولية (املعبأأة يف زجاجات)
الهواتف النقاةل
مس تلزمات الهواتف النقاةل

385
630
1 372
8 760
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العدد التقرييب للسلع املضبوطة يف عام 2013
ا ألهجزة الكهرابئية املزنلية
املرشوابت الكحولية (املعبأأة يف زجاجات)
الهواتف النقاةل
مس تلزمات الهواتف النقاةل
الكاميوايت الزراعية (ابلكيلوغرام)
العطور (ابلزجاجة)
القهوة (ابلعبوة)
أأدوات قطع ا ألجحار
مصغ الس يليكون
املرشوابت الغري الكحولية
املالبس

8 160
6 150
8 855
1 017
442 323
58 963
15 000
8 495
4 080
74 880
4 620

العدد التقرييب للسلع املضبوطة يف عام 2014
املرشوابت الكحولية (لرتات)
بطاانت ماكحب الس يارات
مفاتيح اإليكرتونية
اإليكرتود (ابلكيلوغرام)
ا ألهجزة الكهرابئية املزنلية
خساانت
عبوات من ا ألدوية
الهواتف النقاةل
مس تلزمات الهواتف النقاةل
عطور
ساعات
قداحات
املالبس
املرشوابت الغري الكحولية

11 044
2 188
2 400
52 000
1 784
1 063
720
5 145
672
720
925
60 000
406
59 904
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 .20وكام توحض هذه اجلداول البيانية تشهد معليات ضبط السلع املقدلة ومكيات السلع زايدة ملحوظة لك عام .واعتبارا من
عام  2018سوف يمتتع موظفو امجلارك يف جورجيا بصالحية اختاذ اإجراءات اإنفاذ امللكية الفكرية دون تقدمي طلب من
أأحصاب الشأأن ،ومن املتوقع أأن يؤدي هذا اإىل زايدة عدد السلع املقدلة املضبوطة.
 .21ويف عام  2015بد أأت شعبة التحقيقات التابعة دلائرة الرضائب يف جورجيا اإجراءات  35قضية جنائية تتصل
بتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ،ويزيد هذا العدد من القضااي عىل اإجاميل القضااي اجلنائية اليت مت التحقيق فهيا عىل مدار
العرش س نوات ا ألخرية .وبلغت القمية الإجاملية للسلع املضبوطة من خالل الإجراءات اجلنائية ما يزيد عن مليون لري
جوريج.
 .22ويف عام  2015حصلت رابطة حق املؤلف يف جورجيا ما يزيد عن  500أألف لي جوريج من خالل ادلعاوى
املرفوعة أأمام احملامك ،بناء عىل ا ألتعاب اليت اكنت مس تحقة السداد لو اكنت اتفاقات ترخيص سارية قد ُأبرمت .وبلغ اإجاميل
حصيةل الرابطة يف عام  2015ما يزيد عن  3مليون لري جوريج.
 .23وفضال عن هذه النتاجئ قدم العديد من أأحصاب احلقوق أأدةل متواترة عىل أأن مبادرات اإنفاذ امللكية الفكرية تؤيت
مثارها ،و أأفادوا بأأنه بفضل ا ألنشطة املشرتكة بني احلكومة ومالك العالمات والتعاون الفعال فامي بني سلطات الإنفاذ تقلصت
السلع املقدلة لعالماهتم مبا يزيد عن نس بة  65ابملائة يف جورجيا.

سادسا.

اخلطط والتحدايت املقبةل

 .24عىل الرمغ من اإحراز جورجيا تقدما ملحوظا يف الس نوات ا ألخرية يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية ل تزال بعض
املشالكت والتحدايت قامئة وتس تلزم التصدي لها بغية امليض يف حتسني حامية امللكية الفكرية ،وتشمل ما ييل:
 ل تزال القرصنة عرب الإنرتنت من اجملالت ا ألصعب يف تناولها .وتعمل حكومة جورجيا يف الوقت احلايل عىلطرح ترشيع جديد يتناول مسؤولية مزودي خدمات الإنرتنت،
 وعقب اإجراء دراسة قطاعية عن التقليد سوف حتدد حكومة جورجيا أأكرث قطاعات ا ألعامل عرضة هلوسوف تركز عىل اس تخداهما اإجراءات الإنفاذ دون طلب من صاحب الشأأن يف هذه القطاعات اليت
حتددها،
 وسوف يظل تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي عىل جدول أأعامل اإنفاذ امللكية الفكرية وسوف يكثف مركزجورجيا الوطين للملكية الفكرية من هجوده يف هذه اجملالت،
 وسوف تدخل التغيريات اليت شهدها اإنفاذ امللكية الفكرية حزي النفاذ يف عام  3 2017ما يؤدي اإىل املزيد منالإجراءات املتعلقة بتفسري ا ألدوات القانونية اجلديدة واس تخداهما لكفاةل تطوير نظام حامية امللكية الفكرية عىل
النحو املناسب.
 .25ويتطلب ضامن قيام نظام فعال لإنفاذ امللكية الفكرية يف جورجيا أأنشطة وإاجراءات مس مترة بغية الاس تجابة اإىل
التحدايت املتطورة .وابلرشاكة مع الرشاكء احملليني وادلوليني تأأمل جورجيا أأن حتافظ عىل ما أأحرزته من تقدم يف الوقت
الراهن مع مواصةل تيسري ا ألنشطة الرامية اإىل اإقامة بيئة مس تدامة وميكن التنبؤ هبا يمتتع فهيا أأحصاب احلقوق حبامية حقوق
امللكية الفكرية اخلاصة وإانفاذها يف جورجيا.
3
يف حاةل التعدايت عىل امللكية الفكرية سوف يمتكن أأحصاب احلقوق من املطالبة ابستبعاد القطع املتعدية من القنوات التجارية وإاتالفها وإاتالف أأي
صور مرتبطة هبا وحذف أأي من املواد املتعدية املنشورة عىل ش بكة الإنرتنت أأو اإتالف أأي معدات فنية مس تخدمة يف تصنيع القطع املتعدية .وفامي يتعلق
ابلتعويضات سوف يمتكن أأحصاب احلقوق من الاختيار فامي بني احلصول عىل تعويض عن اخلسائر اليت تكبدوها أأو سداد ا ألرابح املتأأتية للجهة املتعدية أوأ
التعويض عىل هيئة مبلغ مقطوع .ويف الوقت نفسه سوف تُنشأأ أليات قانونية لتحديد التعويضات عن ا ألرضار والتعويضات املالية .وسوف تطرح التعديالت
كذكل تدابري حتفظية للحفاظ عىل الأدةل ذات الصةل ومنع التعدايت عىل امللكية الفكرية ،ويه من ا ألمور املهمة خاصة لإنفاذ امللكية الفكرية بكفاءة.
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السياسة الوطنية اهلندية بشأن حقوق امللكية الفكرية  -اإلنفاذ والفصل يف القضايا

مساهة من اإعداد الس يد راجيف أأغاروال ،رئيس شعبة امللكية الفكرية ،اإدارة الس ياسات الصناعية والتطوير الصناعي،
وزارة التجارة والصناعة ،نيودلهيي ،الهند*.

ملخص
تضع الس ياسة الوطنية الهندية بشأأن حقوق امللكية الفكرية (الس ياسة الوطنية) خريطة الطريق ملس تقبل حقوق امللكية
الفكرية ،وت ُِّيرس اإدارة امللكية الفكرية يف البالد عىل حنو يتنسم ابلس تقرار والشفافية والرتكزي عىل تقدمي اخلدمات .ويمتحور ما
تدعو اإليه الس ياسة الوطنية حول شعار "الهند املبدعة؛ الهند املبتكرة" .وتضع الس ياسة الوطنية س بعة أأهداف ،مبا يف ذكل
"الإنفاذ والفصل يف القضااي" ،وتقرتح خطوات العمل الالزمة لتحقيق تكل ا ألهداف.
وهتدف الس ياسة الوطنية اإىل:
-

اإذاكء احرتام حقوق امللكية الفكرية بني عامة امجلهور،

-

وتوعية اخملرتعني واملبدعني اذلين ينش ئون امللكية الفكرية ابلتدابري الالزمة محلاية حقوقهم وإانفاذها،

-

وبناء قدرات واكلت الإنفاذ عىل خمتلف املس توايت،

-

والوقوف عىل التدابري الالزمة ِّ
للحد من الزتييف والقرصنة وتنفيذها،

-

وعقد ندوات منتظمة للقضاة بشأأن امللكية الفكرية من أأجل تيسري الفصل الف نعال يف منازعات امللكية الفكرية،

-

والفصل يف املسائل ذات الصةل ابمللكية الفكرية عن طريق حمامك جتارية ِّ
متخصصة؛

-

واس تكشاف الليات البديةل لتسوية املنازعات.

و ِّ
توفر هذه املساهة أأيض ًا تفاصيل بشأأن كيفية اس تخدام أأوامر جحب املواقع الش بكية بوصفها أأداة ف نعاةل ملاكحفة القرصنة عرب
الإنرتنت يف الهند.

أأول.

مقدمة

 .1اإذا اكنت الناس يف القرون املاضية قد اعتربت اذلهب ،نمث ا ألرض ،أأكرث ا ألصول قمية ،مفن الواحض أأ نن القرن احلادي
والعرشين هو قرن حقوق امللكية الفكرية .ويف حني أأ نن الإبداع والابتاكر عنرصان اثبتان يف منو أأي اقتصاد قامئ عىل املعارف
تطوره ،فا نإن قدرة أأي بدل عىل حتويل ما دليه من "املعارف اململوكة اإىل معارف متقامة" يه اليت ِّ
حتدد مس تقبهل .وإاذا اكن
و ُّ
الهدف هو ادلفع قُدُ م ًا ابلبتاكر والقدرة التنافس ية والمنو الاقتصادي والاجامتعي ،فال ب ند من تسخري اإماكانت امللكية
الفكرية.

*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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معلومات أأساس ية

اثنيا.

 .2يف حني أأ نن الهند طاملا اكنت جممتع ًا مبتكر ًا ،فا نإن الكثري من مواد امللكية الفكرية اليت تُنشأأ يظ ُّل غري ممتتع ابمحلاية،
سو ًاء بسبب ضعف الوعي ،أأو بسبب الاعتقاد أأ نن حامية امللكية الفكرية مسأأةل إا نما غري مطلوبة أأو أأ نن معلية احلصول علهيا
تنطوي عىل تعقيدات ل داعي لها.
 .3ويمكن ا ألساس املنطقي وراء وضع الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية يف احلاجة اإىل اإذاكء الوعي بأأهية حقوق
امللكية الفكرية بوصفها أأصو ًل مالية قابةل للتسويق و أأداة اقتصادية .وتسلاميً هبذه احلاجةُ ،أنشئ يمجمع فكري معين ابمللكية
الفكرية ،و أأجرى اجملمع مشاورات واسعة النطاق مع أأحصاب املصلحة ،مشلت قرابة  300من ا ألفراد واملنظامت والكياانت
ا ألخرى ،مبا يف ذكل مخس حكومات أأجنبية .واستناد ًا اإىل اإسهامات من خمتلف الإدارات احلكومية ومن اجملمع الفكري وإاىل
املناقشات ادلاخليةُ ،وضعت الصيغة الهنائية من الس ياسة الوطنية الهندية بشأأن حقوق امللكية الفكرية.
اثلثا .الس ياسة الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية
 .4يع ُّد الإطار القانوين للملكية الفكرية يف الهند متوافق ًا مع اتفاق تريبس ،كام أأن نه ِّيعرب عن ا ألولوايت الوطنية ا ألساس ية
يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ومع ذكل ،فقد اكن من املهم أأن تُض نمن الرؤية الوطنية يف وثيقة ترمس خريطة طريق
للمس تقبل وتضع مبادئ توجهيية فامي يتعلنق حبقوق امللكية الفكريةِّ ،
وحتفز الإبداع والابتاكر يف خمتلف القطاعات ،وكذكل
ِّ
تيرس اإدارة امللكية الفكرية يف البالد عىل حنو يتنسم ابلس تقرار والشفافية والرتكزي عىل تقدمي اخلدمات .وتنظر الس ياسة
الوطنية اإىل حقوق امللكية الفكرية مبنظور ُ ِّلكي يأأخذ يف الاعتبار يميع الروابط املتداخةل ،ومن نمث تُقمي أأوجه تأزر بني يميع
أأشاكل امللكية الفكرية والقوانني ذات الصةل والواكلت املعنية ،وتس تفيد من ذكل التأزر .وتُنشئ الس ياسة الوطنية ألية
مؤسس ية للتنفيذ والرصد والاس تعراض .وهتدف اإىل ا ألخذ بأأفضل املامرسات العاملية وتكييفها مع ا ألوضاع يف الهند.

أألف .ا ألهداف
 .5تضع الس ياسة الوطنية س بعة أأهداف مصحوبة خبطوات العمل اليت ن
يتعني أأن تضطلع هبا الوزارة أأو الإدارة صاحبة
ادلور ا ألسايس .وسوف ُحتدند اإجنازات مرحلية مس هتدفة وتوضع جداول زمنية للك من تكل اخلطوات .وهذه ا ألهداف يه:
-

الوعي حبقوق امللكية الفكرية :التواصل والرتوجي – اإذاكء الوعي العام ابلفوائد الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
اليت تكفلها حقوق امللكية الفكرية بني يميع قطاعات اجملمتع،

-

اإجياد حقوق امللكية الفكرية – حتفزي اإجياد حقوق امللكية الفكرية،

-

الإطار القانوين والترشيعي – وجود قوانني صارمة وف نعاةل بشأأن امللكية الفكرية ،تُوازن بني مصاحل أأحصاب
احلقوق واملصلحة العامة مبفهوهما ا ألوسع،

-

التنظمي والإدارة – حتديث اإدارة امللكية الفكرية وتعزيزها عىل حنو ِّ
يركز عىل تقدمي اخلدمات،

-

اس تغالل حقوق امللكية الفكرية جتار ًاي – احلصول عىل قمية مادية مقابل حقوق امللكية الفكرية عن طريق
الاس تغالل التجاري،

-

الإنفاذ والفصل يف القضااي  -تعزيز أليات الإنفاذ والفصل يف القضااي هبدف ماكحفة التعدايت عىل حقوق
امللكية الفكرية،
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-

بناء ر أأس املال البرشي – تعزيز املوارد البرشية واملؤسسات والقدرات وتوس يع نطاقها يف جمالت التدريس
والتدريب وإاجراء البحوث وبناء املهارات فامي يتصل حبقوق امللكية الفكرية.

ابء .بيان الرؤية
تعزز فيه امللكية
 .6أأن تكون الهند بدل ًا ُحت ِّفز فيه امللكية الفكرية الإبداع والابتاكر لفائدة امجليع؛ أأن تكون الهند بدل ًا ِّ
الفكرية التقدُّم يف العلوم والتكنولوجيا ،والفنون والثقافة ،واملعارف التقليدية وموارد التنوع البيولويج؛ أأن تكون الهند بدل ًا
املعرفة فيه يه احملرك الرئييس للتمنيةُ ،وحت نول فيه املعارف اململوكة اإىل معارف متقامة.

جمي .بيان الرساةل
.7

حتفزي قيام نظام دينايم وحيوي ومتوازن حلقوق امللكية الفكرية يف الهند ،هبدف حتقيق ما ييل:
-

رعاية الإبداع والابتاكر ،ومن نمث تشجيع رايدة ا ألعامل التجارية والهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية،

-

والرتكزي عىل تعزيز فرص احلصول عىل الرعاية الصحية وا ألمن الغذايئ وحامية البيئة ،من بني قطاعات أأخرى
ذات أأهية ابلغة عىل الصعيد الاجامتعي والاقتصادي والتكنولويج.

دال .الشعار
.8

"الهند املبدعة؛ الهند املبتكرة".

رابعا .الإنفاذ والفصل يف القضااي
 .9تُع ُّد حقوق امللكية الفكرية يف جوهرها حقوق ًا خاصة ،وعىل هذا ا ألساس ،يقع الالزتام الرئييس يف حاميهتا عىل عاتق
أأحصاب امللكية الفكرية اذلين ميكهنم الامتس ُس ُبل الانتصاف القانونية بغية اإنفاذ حقوقهم .بيد أأ نن توفري ألية ف نعاةل لإنفاذ امللكية
الفكرية أأمر هل أأهية حامة ،مع مراعاة أأ نن حتقيق التوازن بني حقوق أأحصاب امللكية الفكرية ومصاحل عامة امجلهور يتسم
ابلقدر ذاته من ا ألهية ،حبيث ِّ
حيقق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وحيول دون اس تخدام حقوق امللكية الفكرية عىل غري
الوجه الصحيح أأو اإساءة اس تغاللها.
ينصب الرتكزي عىل اإذاكء احرتام حقوق امللكية الفكرية بني عامة امجلهور ،ول س نيام اجليل ا ألصغر س ن ًا .ويتطلنب
 .10و ُّ
خمصصة للمدارس ومراكز التعلمي العايل ،مبا يف ذكل لك نيات الهندسة واحلقوق ،والتج ُّمعات الصناعية،
ذكل وضع برامج توعية ن
ول س نيام يف قطاع املنشأت الصغرى والصغرية واملتوسطة احلجم .وتقرتح الس ياسة الوطنية تناول الك املنظورين  -اإذاكء
الوعي بشأأن حقوق املرء يف ملكيته الفكرية واحلاجة اإىل حامية تكل احلقوق من انحية ،ومراعاة قمية حقوق الخرين يف
ملكيهتم الفكرية واحلاجة اإىل احرتاهما من الناحية ا ألخرى.
ممل بألية اإنفاذه .ومن نمث مفن املهم
 .11ول يكون منح احلق القانوين مبوجب قانون ترشيعي ف نعا ًل اإذا اكن صاحب احلق غري ٍ
توعية اخملرتعني واملبدعني اذلين ينش ئون امللكية الفكرية بتدابري حامية حقوقهم وإانفاذها .ويف الوقت نفسه ،هناك أأيض ًا حاجة
اخملتصة حبقوق امللكية الفكرية
اإىل بناء قدرات واكلت الإنفاذ عىل خمتلف املس توايت ،مبا يف ذكل عن طريق تعزيز الوحدات ن
يف قوات الرشطة يف الولايت .وهناك حاجة أأيض ًا اإىل حتديد التدابري الالزمة ِّ
للحد من الزتييف والقرصنة وتنفيذها.

WIPO/ACE/11/8
17

 .12وتتطلنب التعقيدات اليت تنطوي علهيا ادلعاوى القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية توافر معارف م ِّ
تقدمة حىت يتس ىن
التعامل معها .ومن نمث مفن املس تحسن أأن يكون الفصل يف منازعات امللكية الفكرية عن طريق حمامك جتارية ِّ
ينص
متخصصة .و ُّ
بعض قوانني امللكية الفكرية أأيض ًا عىل ُس ُبل انتصاف جنائية ،مثل قانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف .ويف حني
ينص هذان القانوانن عىل السجن ملدة ترتاوح بني س تة أأشهر وثالث س نوات ،فا نإن اجلرامئ املنصوص علهيا فهيام تندر؛ أأيض ًا
ُّ
ينص عىل السجن ملدة ترتاوح بني ثالث وس بع س نوات –
مضن نطاق قانون ماكحفة غسل ا ألموال لس نة  ،2002واذلي ُّ
ويه عقوبة رادعة يف مواهجة التعدايت.
 .13ومن شأأن عقد حلقات معل أأو ندوات منتظمة بشأأن امللكية الفكرية للقضاة يف الأاكدمييات القضائية وغريها من
ييرس الفصل الف نعال يف منازعات امللكية الفكرية .وهناك حاجة أأيض ًا اإىل وجود دورات أأو وحدات دراس ية ِّ
احملافل أأن ِّ
متعددة
التخصصات لفائدة أأحصاب مصلحة أخرين اكحملامني عىل سبيل املثال.
ُّ
 .14كام ميكن أأيض ًا اس تكشاف الليات البديةل لتسوية املنازعات .وسوف يساعد هذا عىل تقصري الفرتات الزمنية الالزمة
لتسوية املنازعات عن طريق اإاتحة اإجراءات أأبسط وتشجيع ا ألطراف عىل تسوية املنازعات ابلرتايض.

أألف .خطوات العمل
 .15تضع الس ياسة الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية خطوات معل حمدندة ن
يتعني ِّاختاذها من أأجل حتقيق هذا الهدف،
عىل النحو ن
املبني أأدانه:
أأ)

اإذاكء الوعي بقمية امللكية الفكرية ونرش ثقافة حترتم امللكية الفكرية
-

تثقيف عامة امجلهور ،ول س نيام الش باب والطالب ،بشأأن الاثر السلبية للسلع املزينفة واملقرصنة،

-

التواصل مع يميع مس توايت الصناعة ،مبا يف ذكل قطاع التجارة الإلكرتونية ،بغية اإذاكء احرتام حقوق امللكية
الفكرية ،ووضع اسرتاتيجيات و أأدوات مشرتكة لهذا الغرض،

-

توعية اخملرتعني واملبدعني اذلين ينش ئون امللكية الفكرية بتدابري حامية حقوقهم وإانفاذها.
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ب) ِّاختاذ تدابري صارمة إازاء حماولت اعتبار ا ألدوية اجلنيسة زائفة أأو مزينفة
احلد من تصنيع ا ألدوية ن
؛) ا ِّختاذ تدابري صارمة هبدف ِّ
املقدلة واملغشوشة والزائفة وبيعها
د) ترس يخ الوعي العام ،وتعزيز الليات القانونية وأليات الإنفاذ ،مبا يف ذكل التدابري القامئة عىل التكنولوجيا ،هبدف
ماكحفة القرصنة ،سواء عىل ش بكة الإنرتنت أأو يف غريها من الوسائط.
ه) دمع رشاكت التكنولوجيا الصغرية يف حامية حقوق ملكيهتا الفكرية؛ وعىل سبيل املثال ،سوف يُقدنم ادلمع حلقوق
امللكية الفكرية يف جمالت الرتكزي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن طريق بواابت اإلكرتونية سهةل الاس تخدام
و) تعزيز املساعدة املقدنمة اإىل الرشاكت ا ألصغر جحامً من أأجل حامية حقوق ملكيهتا الفكرية عىل الصعيد ادلويل ،من
خالل ن
خمطط دمع حامية براءات الاخرتاع دولي ًا يف جمال الإلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات.
ز) املالحقة احلازمة لوقائع اإساءة اس تغالل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف البدلان
ا ألخرى
ح) تعزيز أليات الإنفاذ من أأجل توفري حامية أأفضل حلقوق امللكية الفكرية
-

تعزيز التنس يق بني خمتلف الواكلت وتوفري التوجيه والإرشاد بشأأن تعزيز تدابري الإنفاذ؛ وتنس يق املعلومات
الاس تخبارية و أأفضل املامرسات وتبادلها عىل الصعيدين الوطين وادلويل؛ ودراسة مدى حدنة انهتااكت امللكية
الفكرية يف خمتلف القطاعات؛ ودراسة أاثر الصعوابت النايمة عن تداخل الاختصاص بني سلطات اإنفاذ
القوانني؛ واس تحداث حلول مالمئة قامئة عىل التكنولوجيا هبدف ِّ
احلد من القرصنة الرمقية،

-

العمل عن كثب مع حكومات الولايت من أأجل اإنشاء وحدات معنية ابمللكية الفكرية تعمل من أأجل ماكحفة
جرامئ امللكية الفكرية،

-

زايدة أأعداد العاملني وتعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية دلى واكلت الإنفاذ ،وبناء القدرات من أأجل
احلد من انتشار اجلرامئ الرمقية،
توفري التدريب املنتظم ،مبا يف ذكل عقد دورات جتديد معلومات ملسؤويل الإنفاذ يف الأاكدمييات التابعة
لواكلهتم،

-

تشجيع تطبيق احللول القامئة عىل التكنولوجيا يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية،

-

البدء يف اإجراء دراسات ِّ
لتقّص احلقائق ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة هبدف تقيمي مدى انتشار الزتييف
والقرصنة ،وا ألس باب وراء ذكل ،فض ًال عن اس تكشاف تدابري املاكحفة اليت ميكن ِّاختاذها،

-

ِّ
تتعرض هل املصننفات واملنتجات الهندية يف اخلار؛ من القرصنة والزتييف مع البدلان املعنية.
التصدي ملا ن

-

WIPO/ACE/11/8
19

ِّ
التصدي للمامرسات اليت تُتنبع أأو الرشوط اليت تُفرض عند الرتخيص واليت قد يكون لها تأأثري سليب عىل املنافسة عن
ط)
طريق ِّاختاذ التدابري املناس بة ،مبا يف ذكل اضطالع جلنة املنافسة الهندية بتنظمي السلوك اخملل ابملنافسة يف السوق.
ي) تيسري الفصل الف نعال يف منازعات امللكية الفكرية عن طريق ِّاختاذ تدابري خمتلفة
-

الفصل يف منازعات امللكية الفكرية عن طريق حمامك جتارية ِّ
متخصصة ،تُنشأأ عىل املس توى املناسب،

-

وضع وحدات دراس ية عن امللكية الفكرية تشمل السوابق القضائية لفائدة القضاة اذلين ينظرون يف قضااي
تتعلنق ابمللكية الفكرية؛ وعقد حلقات معل أأو ندوات منتظمة للقضاة يف الأاكدمييات القضائية،

-

الس ُبل البديةل لتسوية املنازعات ،من خالل تدعمي مراكز
الرتوجي لتسوية قضااي امللكية الفكرية عن طريق ُ
ابلس ُبل البديةل لتسوية املنازعات يف جمال امللكية
الوساطة والتوفيق ،وتمنية القدرات واملهارات املتعلقة ُ
الفكرية.

ابء .ا ألوامر القضائية الصادرة ضد جمهول حلجب املواقع الش بكية اليت تتعدنى عىل امللكية الفكرية
 .16ما زالت قرصنة حق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت تتنخذ أأبعاد ًا هائةل يف يميع أأحناء العامل ،ول يوجد بدل مبنأأى عن هذا
اخلطر .ومن بني السامت اليت جتعل الإنفاذ يف مواهجة هذه التعدايت أأمر ًا صعب ًا ما ييل:
-

تكفل ش بكة الإنرتنت ملس تخدمهيا اإخفاء هوايهتم ،وهو ما جيعل من الإنفاذ وتوفري امحلاية بفعالية أأمر ًا معقند ًا،

-

خيص املوارد عىل ش بكة الإنرتنت تتطلنب الن تسلمي اإشعار اإىل
صارت مبادئ "املالذ المن" القانونية فامي ُّ
املواقع الش بكية املتعدية قبل الرشوع يف الإجراءات القانونية،

-

كثري ًا ما ن
يتبني أأن معليات القرصنة لها طبيعة جماوزة حلدود ادلوةل ،وهو ما يعين أأ نن املواقع الش بكية املتعدية
بعيدة عن متناول احملامك الهندية،

-

ل يسفر صدور أأوامر قضائية ضد عناوين الإنرتنت (عناوين املوارد املوحدة  )URLsاإل عن تغيري عنوان
الإنرتنت عىل الفور ،وهو ما يُضفي طابع ًا صور ًاي عىل هذه ا ألوامر القضائية،

-

التعرف علهيم و ن
يتبني وجودمه داخل الهند.
ل ترسي التدابري اجلنائية اإل يف حاةل القراصنة اذلي جيري ُّ

 .17وهناك ح ٌل ممكن وف نعال اإىل حد كبري لهذه املشلكة ،أأل وهو أأوامر جحب املواقع الش بكية ابلطريق املدين.
التعدايت عىل حق املؤلف ،اكنت ا ألوامر القضائية تصدر اإىل ِّ
 .18ففامي مىض ،وهبدف وقف ِّ
مقديم خدمات الإنرتنت فامي
معرف بعنوانه عىل سبيل املثال) .بيد أأن نه ابلنظر اإىل أأ نن حتديد املواقع الش بكية اليت
يتعلنق مبصننفات بعيهنا (كام يف حاةل فيمل ن
متارس القرصنة أأو التعامل مع املواد اليت تتعدى عىل حق املؤلف مبعزل عن غريها اكن أأمر ًا صعب ًا ،اكن ِّ
مقدمو خدمات
الإنرتنت يعجزون يف كثري من ا ألحيان عن تنفيذ هذه ا ألوامر ،واكن علهيا أأن تواجه خطر ِّ
الهتام ابزدراء احملمكة.
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تطور النظام حبيث أأصبح من املمكن الن اإصدار أأوامر حبجب مواقع ش بكية بعيهنا .1وتس هتدف هذه ا ألوامر
 .19وقد ن
القضائية ،اليت تصدر ضد جمهول من الناحية الفعلية ابلنظر اإىل أأهنن ا صادرة ضد أأشخاص جمهويل الهوية ،ما ي ُسمى مبواقع
القرصنة أأو املواقع املارقة ،2نظر ًا أل نن أأغلبية احملتوى اذلي تس تضيفه مثل تكل املواقع يتعدى عىل حق املؤلف .ول تزال
الإشعارات تصدر ،ابلرمغ من عدم فعاليهتا ،اإىل ِّ
مقديم خدمات الإنرتنت ،وإاىل ماكل النطاق أأو املوقع اإذا أأمكن حتديد
هويته ،مع ًال بأأحاكم القانون .وبعد ذكل ،يكون بوسع املدنعني اس تصدار أأوامر قضائية اإىل مواقع ش بكية مس نماة بوقف
ِّ
التعدي عىل حق املؤلف اخلاص هبم.
مقديم خدمات الإنرتنت اذلين ِّ
 .20وتصدر التوجهيات اإىل ِّ
يوفرون التصال ابلإنرتنت ابإنفاذ ا ألمر القضايئ عن طريق منع
وصول املشرتكني الهنود اإىل املواقع الش بكية املس نماة يف ا ألمر .وتُصدر احملمكة توجهياهتا اإىل الإدارات احلكومية املعنية بأأن تُلزم
ِّ
مقديم خدمات الإنرتنت ابلمتثال ألوامر احملمكة ،وفق ًا ل ألحاكم والرشوط ِّ
املنظمة لتفاق الرتخيص بتقدمي خدمات الإنرتنت
املربم بيهنم وبني اإدارة التصالت السلكية والالسلكية.

خامسا.

امليض قُدُ م ًا

 .21سوف تكفل الس ياسة الوطنية الشامةل بشأأن حقوق امللكية الفكرية الرعاية لثقافة امللكية الفكرية ،وتُرشد يميع
املبدعني واخملرتعني و ِّ
متكهنم من حتقيق اكمل اإماكانهتم يف اإنتا؛ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها ،وهو ما من شأأنه
أأن ي ُسهم يف اإجياد الرثوة وفرص العمل وتمنية ا ألعامل التجارية يف البالد ،حىت يف ضوء السعي اإىل اإقامة التوازن السلمي بني
مصاحل املبتكرين والصاحل العام.
 .22وابلرمغ من أأن ننا ما زلنا يف فرتة سابقة عىل الانهتاء من وضع الس ياسة الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية يف صيغهتا
الهنائية ،فقد شهد املرء حتقُّق اإجنازات كبرية ابلفعل .فقد ُيمع بني حقوق املؤلف وحقوق امللكية الصناعية حتت مظةل واحدة.
ومثة جناح أخر يمتث نل يف زايدة القوة العامةل يف مكتب براءات الاخرتاع وجسل العالمات التجارية بعدنة أأضعاف ،وهو أأ ٌمر
اكنت هناك حاجة ابلغة اإليه .وسوف ِّ
يؤدي ذكل اإىل تقليل الوقت اذلي يس تغرقه ِّاختاذ أأول اإجراء من جانب مكتب براءات
الاخرتاع بشأأن طلبات تسجيل الرباءات ،من الفرتة احلالية اليت ترتاوح بني مخس وس بع س نوات ،اإىل  18شهر ًا حفسب
حبلول مارس 2018؛ أأ نما يف حاةل العالمات التجارية ،فسوف تنخفض الفرتة نفسها من  13شهر ًا اإىل شهر واحد حفسب
حبلول مارس  .2017ونتيجة للوعي اذلي أأوجدته الس ياسة الوطنية ،زادت اإيداعات براءات الاخرتاع بنس بة  10يف املائة
يف عام  2016-2015مقارنة ابلس نة السابقة لتصل اإىل  46 916طلب ًا للتسجيل ،يف حني شهدت اإيداعات العالمات
التجارية زايدة هائةل قدرها  35يف املائة يف الفرتة نفسها لتصل اإىل  283 060طلب ًا للتسجيل.
 .23و ِّ
تبرش املالمح العامة لفاق امللكية الفكرية ابخلري :سواء ألحصاب احلقوق أأو ملس تخديم امللكية الفكرية.

1
ينص قانون حق املؤلف رصاحة عىل أأوامر حبجب املواقع الش بكية .ومع ذكل ،اعمتدت احملامك هنج ًا مستند ًا اإىل القانون العام يف اإصدار تكل ا ألوامر،
ل ُّ
بغية حامية املواد احملمية حبق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت .ول صةل بني هذا التغيري واعامتد الس ياسة الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية.
2
ل يرد تعريف مصطلحي مواقع القرصنة واملواقع املارقة يف الترشيعات .وت ُِّقرر احملامك اإصدار ا ألمر القضايئ من عدمه استناد ًا اإىل الوقائع احملدندة يف لك
حاةل عىل حدة.
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املبادرا" اإليطالية ملكاحةة التقليد على الصعيدين االسرتاتيجي والتنفيذي

مساهة من اإعداد الس يدة فرانشيساك أأرا ،كبرية املوظفني املعنيني مبساعدة الرشاكت يف ماكحفة التقليد ،الرتوجي للملكية
الفكرية والشؤون ادلولية ،املديرية العامة ملاكحفة التقليد  -مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ،وزارة الت منية
*
الاقتصادية يف اإيطاليا

ملخص
تمتزي إايطاليا ابإطار مؤسيس متنوع لإنفاذ ماكحفة التقليد ،يشمل عددا من واكلت الإنفاذ (كياانت أأو هيئات هممهتا فرض
الامتثال لقوانني ماكحفة التقليد) ،ومنظامت (السلطات العامة ويمعيات ا ألعامل ويمعيات املس هتلكني) لها مصاحل مكتس بة
يف الكيفية اليت يعمل هبا اإطار الإنفاذ .وقد درجة العادة عىل أأن تتعاون هذه ا ألطراف يف أأنشطة التحقيق ومعلياته عىل حنو
فعال ،غري أأن الزايدة اليت شهدهتا أأنشطة التقليد يف الس نوات ا ألخرية أأبرزت أأهية التنس يق املؤسيس ليس يف مرحةل
التنفيذ حفسب ،وإامنا عىل املس توى الاسرتاتيجي كذكل .ويتوىل اجمللس الوطين ا إليطايل ملاكحفة التقليد ( )CNACهممة
القيام هبذا التنس يق الاسرتاتيجي .وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن بعض املبادرات اليت يضطلع هبا اجمللس بغية تعزيز فعالية
الإنفاذ عىل الصعيدين الوطين وادلويل .وعىل املس توى التنفيذي ،تتناول هذه الوثيقة أأيضا اخلط الساخن ملاكحفة التقليد،
اذلي يزود الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملس هتلكني يف اإيطاليا مبعلومات عن كيفية اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف حالت
التعدي .وتتوىل املديرية العامة ملاكحفة التقليد – مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ( ،)DGLC-UIBMووزارة
التمنية الاقتصادية اإدارة هذه اخلدمة.

أأول .اجمللس الوطين الإيطايل ملاكحفة التقليد
 .1اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد ( )CNAC: http://www.cnac.gov.it/هو هيئة وزارية إايطالية نشأأت مبوجب
املادة  145من قانون امللكية الصناعية الإيطايل ،لتوجيه وتعزيز وتنس يق املبادرات الاسرتاتيجية اليت تضطلع هبا واكلت
الإنفاذ والكياانت الإدارية العامة ويمعيات ا ألعامل ويمعيات املس هتلكني يف ماكحفة التقليد .ويمتثل الهدف الهنايئ للمجلس يف
تعزيز اإجراءات الإنفاذ ضد املقدلين عىل الصعيد الوطين .وقد ُأنشئ اجمللس يف  20ديسمرب  ،2010يف وزارة التمنية
الاقتصادية مبوجب قانون التمنية لعام .2009
 .2وتضم عضوية اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد  11وزارة (التمنية الاقتصادية والاقتصاد واملالية والعدل وادلاخلية
وادلفاع والزراعة والثقافة والعمل والس ياسة الاجامتعية والشؤون اخلارجية والصحة والإدارة العامة) ،فضال عن يمعية
البدلايت الإيطالية ( .)ANCIويشارك ممثلون من واكلت الإنفاذ ويمعيات ا ألعامل ويمعيات املس هتلكني يف ا ألنشطة اليت
يضطلع هبا اجمللس .وقد شاركت هذه املنظامت يف أأنشطة اجمللس منذ اإنشائه ،وساعدت يف اإنشاء جلان خمصصة ،مع أأن
القانون ل ينص عىل هذا ابلتحديد ،بغية اس تقطاب طائفة واسعة من خمتلف الكفاءات الالزمة ملاكحفة التقليد.

*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .3ويتبىن اجمللس منوذ؛ اإدارة يقوم عىل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص هبدف تشجيع احلوار والتعاون بني يميع
أأحصاب املصلحة املعنيني مباكحفة التقليد .ومنذ أأن توىل اجمللس هممته ،مت حتديد أليات الإدارة اليت حتقق هذا الهدف مجليع
أأحصاب املصلحة من القطاعني اخلاص والعام املعنيني مباكحفة التقليد .و ُأنشئت ،بصفة خاصة ،جلنتان استشاريتان داخل
اجمللس تسهامن يف حتديد اإجراءات العمل:
-

اللجنة الاستشارية لواكلت الإنفاذ ،اليت تضم يميع الهيئات واملؤسسات املنوط هبا فرض احرتام قانون
ماكحفة التقليد.
اللجنة الاستشارية للقوى الإنتاجية واملس هتلكني ،اليت تضم ممثلني عن منظامت الصناعة
والزراعة واملس هتلكني.

 .4وعىل مس توى تنفيذي أأمعُ ،أنشئت جلان مواضيعية خمتلفة من أأجل حبث تأأثري التقليد يف قطاعات حمددة (ا ألغذية،
التصممي ،ا إللكرتونيات ،املنتجات الصيدلنية ومس تحرضات التجميل ،املعارض ،لعب ا ألطفال ،ا ألدوات املياكنيكية،
املنسوجات -ا ألزايء –الإكسسوارات ،ا ألعامل الفنية ،القرصنة ،الرايضة) ،أأو فامي يتعلق مبواضيع مشرتكة (حديثا :التقليد عىل
الإنرتنت ،حامية "صنع يف اإيطاليا" ،الإنفاذ عىل الصعيد احمليل) ،ومساعدة رئيس اجمللس وا ألمانة يف وضع مقرتحات تنفيذية
مناس بة.
 .5ومن شأأن هذه "الإدارة القامئة عىل املشاركة" أأن تضمن مشاركة واسعة النطاق وتعاوان ممثرا (حىت الن ،شاركت
أأكرث من  70يمعية ومؤسسة بأأكرث من  150خبريا) من أأحصاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص عىل حد سواء ،عىل
النحو املبني يف مضمون اخلطة الوطنية ملاكحفة التقليد لعام  ،2012وشاركت مؤخرا يف حتديد الإجراءات املقرتحة مضن
الإطار الاسرتاتيجي .2015-2014
 .6وير أأس اجمللس وزير التمنية الاقتصادية ،بيامن تتوىل املديرية العامة ملاكحفة التقليد  -ومكتب ايطاليا للرباءات
والعالمات التجارية يف وزارة التمنية الاقتصادية حتديد أأمانة اجمللس ،وتتكفل أأيضا بنفقات تشغيهل .ول ختول املشاركة يف
اجمللس احلق ألعضائه يف احلصول عىل أأي بدل اإنفاق أأو عالوات.

أأ.

أأنشطة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد عىل الصعيد الوطين

أأ)

حتديد جمالت ا ألولوية

 .7ينجز اجمللس هممته عن طريق حتديد جمالت ا ألولوية يف جمال ماكحفة التقليد عىل الصعيد الوطين ،وتنس يق ا ألعامل
اليت تضطلع هبا ا ألطراف الفاعةل ذات الصةل.
 .8ويف عام  ،2012حدد اجمللس س تة جمالت ل ألولوية يف اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة التقليد ،اليت نُرشت
رميا يف نومفرب  ،2012يف مناس بة أأقميت خصيصا ذلكل يف ميالنو ،حبضور  500مندوب وممثل عن السلطات الوطنية
وا ألوروبية واملؤسسات الوطنية العامة واخلاصة ذات الصةل املشاركة يف أأنشطة ماكحفة التقليد:
 رفع مس توى الوعي الإنفاذ التنس يق عىل مس توى املناطق ماكحفة التقليد عىل الإنرتنت تدريب ا ألعامل التجارية عىل حامية حقوق امللكية الفكرية -حامية "صنع يف اإيطاليا" من تعدي الغري.
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 .9و أأبرزت اخلطة  50مرشوعا ومبادرة ،حددها اجمللس بوصفها أأفضل املامرسات يف لك جمال من جمالت ا ألولوية،
وابعتبارها أأمثةل ل إالجراءات اليت ينبغي خملتلف ا ألطراف الفاعةل اختاذها يف مرحةل التنفيذ.
 .10وبدءا من  ،2014جرى اس تعراض جمالت ا ألولوية يف ضوء فعاليتني مؤسس يتني هامتني :رئاسة اإيطاليا لالحتاد
ا ألورويب يف النصف الثاين من  ،2014واملعرض العاملي (اإكس بو  - 2015تغذية العامل .الطاقة من أأجل احلياة) ،اذلي ُأقمي
يف ميالنو يف الفرتة من مايو اإىل أأكتوبر .2015
 .11و أأسفر الاس تعراض عن حتديد جمالت ا ألولوية احلالية عىل النحو التايل:
-

حامية "صنع يف اإيطاليا" من الانتحال ا ألجنيب.
اإنفاذ قانون ماكحفة التقليد عىل املس توى احمليل.
ماكحفة التقليد عىل الإنرتنت.

ب) اتفاق طوعي للتجارة الإلكرتونية
 .12متخضت اجلهود املشرتكة ل ألطراف الفاعةل يف ماكحفة التقليد عن مقرتحات للعمل .مهنا اقرتاح همم بشأأن تيسري اتفاق
طوعي بني أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملنصات الإلكرتونية  /أأحصاب املتاجر ا إللكرتونية لوضع قواعد وإاجراءات مشرتكة
لتجنيب التجارة الإلكرتونية التقليد قدر الإماكن (جمال ا ألولوية "ماكحفة التقليد عىل الإنرتنت").
 .13ويف يوليو ُ ،2015وضع الاقرتاح موضع التنفيذ من خالل التوقيع عىل "ميثاق لوضع أأفضل املامرسات ملاكحفة بيع
السلع املقدلة عىل الإنرتنت" (ما يطلق عليه ميثاق اإيطاليا  .)Carta Italiaوقد ُوضع امليثاق عىل غرار مبادرات مماثةل عىل
املس توى ا ألورويب (مثل امليثاق الفرنيس ملاكحفة التقليد عىل الإنرتنت Charte de lutte contre la contrefaçon sur
 internetأأو مذكرة التفامه ا ألوروبية بشأأن بيع السلع املقدلة عىل الإنرتنت) ،ويضم امليثاق أأحصاب احلقوق و أأحصاب املتاجر
الإلكرتونية ومنصات التجارة الإلكرتونية لتحديد التدابري والإجراءات الالزمة ملنع التقليد عىل الإنرتنت والتصدي هل .ومن
السامت املمزية لهذا امليثاق توقيع تراس امترك "( "trustmarkتعين عالمة ثقة) الصادر عن رشكة نتكوم ""Netcomm
( أأحد ا ألطراف الثالثة ا ألصلية املوقعة عىل التفاق ،علام بأأن الطرفني الخرين هام وزارة التمنية الاقتصادية ورشكة إاندياكم
" .)"Indicamومتثل رشكة نتكوم منصات التجارة الإلكرتونية و أأحصاب املتاجر الإلكرتونية .ولالنضامم اإىل عضوية نتكوم
واحلصول عىل عالمة الثقة ،جيب الامتثال لقواعدها اليت تتضمن الانصياع ملاكحفة التقليد .وللميثاق مة أأخرى ممزية يه
ادلور املنوط بمعيات املس هتلكني اليت مل توقع حىت الوقت احلارض عىل امليثاق ،لكهنا مشاركة يف اإجراءات الإبالغ لتسجيل
الطلبات املنصوص علهيا يف امليثاق.
 .14ويسعى اجمللس حاليا اإىل الرتوجي للميثاق بني أأحصاب مصاحل أخرين جلذب موقعني ُجدد (عددمه  9موقعني يف
مايو  ،)2016ومواصةل تعزيز أأوجه التأزر للتصدي بشلك فعال للتقليد عىل الإنرتنت .ويعمل اجمللس مكيرس بني أأحصاب
احلقوق ومنصات التجارة الإلكرتونية يف ما يتعلق بتحديد اإجراءات التنفيذ الفعاةل.
؛) مبادئ توجهيية للحكومات احمللية
 .15مثة خطوة أأخرى هامة اإىل ا ألمام يف املعركة الوطنية ضد التقليد يه اقرتاح بوضع مبادئ توجهيية للسلطات احلكومية
احمللية ملواءمة اجلهود التنفيذية اليت تبذلها واكلت الإنفاذ احمللية مع الرؤية الاسرتاتيجية املوضوعة عىل الصعيد الوطين (جمال
ا ألولوية "اإنفاذ قانون ماكحفة التقليد عىل الصعيد احمليل").
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 .16وسعيا لتحقيق هذا الاقرتاح ،اعمتدت ،يف يونيو  ،2015وزارات التمنية الاقتصادية وادلاخلية "املبادئ التوجهيية
للوقاية من التقليد وماكحفته" لتعزيز ماكحفة التقليد عىل الصعيد احمليل .وجرى توزيع هذه املبادئ التوجهيية عىل يميع
السلطات احلكومية احمللية (املقاطعات) من أأجل مساعدهتا عىل تبين منوذ؛ للتعاون والتأزر يف العمليات التنفيذية بني
أأحصاب املصلحة عىل مس توى البدلية أأو املقاطعة مبا يامتىش مع أأفضل املامرسات اليت حددها اجمللس أأو غريها من املامرسات
املطبقة ابلفعل.
 .17وقد أأمثرت املبادئ التوجهيية ابلفعل عن نتاجئ .ففي  9مارس  ،2016وقعت مقاطعة روما ووزارة التمنية الاقتصادية
خطة معل ملدة عام واحد لبدلية ومقاطعة روما تضم يميع ا ألطراف احمللية الفاعةل املترضرة من التقليد واملشاركة يف ماكحفته.
وتتوىخ اخلطة املبادرات يف اجملالت التالية :التحليل والتوعية العامة وتدريب املؤسسات وتدريب مس ئويل الإنفاذ.
 .18ومن املزمع تنفيذ أأنشطة مماثةل يف  10مدن يف الفرتة من  ،2017-2016من شامل لإيطاليا اإىل جنوهبا ،وتشمل
املناطق احلرضية الرئيس ية (ميالنو وتورينو والبندقية وفلورنسا وانبويل وابلريمو) .ويس بق صياغة خطط العمل ومذكرات
التفامه لهذه املقاطعات اإجراء حبث حيدد احتياجات الإنفاذ احمللية استنادا اإىل أأنشطة تقليد حمددة يف لك منطقة إاقلميية.

ب .أأنشطة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد عىل الصعيد ادلويل
 .19يف عام  ،2014جشع اجمللس ،ابلشرتاك مع اللجنة الوطنية الفرنس ية ملاكحفة التقليد ،واملعهد الوطين الفرنيس للملكية
الصناعية ،عىل جتديد التعاون بني بدلان املنطقة ا ألوروبية املتوسطية ( )EUMEDيف ماكحفة التقليد .وبد أأ هذا التعاون
عام  2008بني س بعة بدلان أأوروبية متوسطية ،مث توسع ليشمل  16بدلا (اجلزائر ،بلغاراي ،كرواتيا ،مرص ،فرنسا ،اليوانن،
اإيطاليا ،ا ألردن ،لبنان ،مالطا ،املغرب ،الربتغال ،رومانيا ،رصبيا ،سلوفينيا ،إاس بانيا) يف "الاجامتع ا ألورويب-املتوسطي
الثالث للجان الوطنية ملاكحفة التقليد" ،اذلي اس تضافه اجمللس يف روما يف  25نومفرب .2014
 .20ويف "اإعالن روما لتعزيز ماكحفة التقليد" ،اذلي اع ُتمد يف ذكل الاجامتع ،تعهدت البدلان املشاركة مبا ييل:
-

مواصةل التنس يق احمليل وتعزيزه ملاكحفة التقليد من خالل تعزيز الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص وبني
السلطات واملؤسسات والهيئات وامجلعيات الوطنية واحمللية املشاركة يف ماكحفة التقليد.
تقدمي ادلمع إلنشاء جلنة وطنية ملاكحفة التقليد أأو احلفاظ عىل اللجان املوجودة ،واختاذ مبادرات لتعزيز اللجان
القامئة يف بدلاهنا.
اإقامة تعاون دويل وتعزيزه بني اللجان الوطنية ملاكحفة التقليد عىل املس تويني الثنايئ واملتعدد ا ألطراف ،يف
اجملالت التالية :اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ ماكحفة التقليد عىل الإنرتنت؛ التصالت ،املعلومات والتعلمي؛
التدريب؛ ا ألطر الترشيعية واملؤسس ية.

 .21ولتحقيق هذه ا ألهداف ،وافقت البدلان ِّ
املوقعة عىل اإنشاء ش بكة من اللجان ملاكحفة التقليد
(ش بكة  ،)CNAC EUMEDوعىل تعيني منسق ،يعمل مكيرس مع سلطات بدله الوطنية يف حاةل طلب دمع يرد من
منسق يف أأحد البدلان ِّ
املوقعة ا ألخرى ل إالبالغ عن حاةل تقليد أأو غريها من املسائل ذات الصةل ابلإنفاذ يف ذكل البدل.
 .22ويف اإطار متابعة أأنشطة ش بكة " ،"CNAC EUMEDن ُظم يف  27أأكتوبر  ،2015يف ميالنو مؤمتر دويل حول
"حامية قطاع ا ألغذية الزراعية يف البدلان ا ألوروبية-املتوسطية" ،حيث ُألقي الضوء عىل التحسينات اليت ُأدخلت عىل ا ألطر
القانونية للبدلان ا ألعضاء يف الش بكة ،ومت التعهد ببحهثا بصورة متعمقة يف دراسة مقبةل.
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اثنيا .اخلط الساخن ملاكحفة التقليد
 .23اخلط الساخن ملاكحفة التقليد عبارة عن مكتب للمساعدة املعلوماتية هيدف اإىل تزويد املس هتلكني و أأحصاب املشاريع
أأو اخملرتعني مبعلومات عن حقوق امللكية الفكرية وكيفية حاميهتا وإانفاذها .وتقدم هذه اخلدمة املديرية العامة ملاكحفة التقليد –
مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ،وتُدار اخلدمة من خالل عنوان بريد اإلكرتوين خمصص لهذا الغرض
( ،)anticontraffazione@mise.gov.itوخط هاتفي ساخن رمق ( ،)06-47053800ابلتعاون مع الرشطة املالية
( Guardia di Finanzaويه الرشطة الرئيس ية املعنية ابإنفاذ ماكحفة التقليد يف اإيطاليا).
 .24وجتدر الإشارة اإىل أأن اخلط الساخن ملاكحفة التقليد ليس خدمة استشارية بديةل للمشورة املهنية .بل هو مساعدة
أأولية اإذ يوفر للمس تخدمني قاعدة معلومات لالختيار بني مالحقة قضية ما أأو ل ،وكيفية املالحقة (من خالل الإنفاذ الإداري
أأم املدين أأم اجلنايئ) .ترشع قوة الرشطة (من خالل وحداهتا املتخصصة يف حامية السوق والغش التكنولويج) و /أأو امجلارك
(من خالل خدمة ماكحفة الغش) يف اإجراء حتقيقات لتحديد وجود اخملالفات والوقوف عىل طبيعهتا لكام اس تدعى ا ألمر ذكل.
 .25ودخلت خدمة اخلط الساخن ملاكحفة التقليد حزي التنفيذ يف  .2006وشهدت الس نوات ا ألخرية زايدة يف معدل
الاس تفسارات عن املسائل املتعلقة ابلتقليد ،والبالغات عن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ،وبلغت اذلروة يف ،2015
حيث مت تلقي  1166اس تفسارا/تبليغا .وارتفعت نس بة الإبالغ عن التعدايت عىل ا إلنرتنت ،لتصل اإىل ما يزيد عىل  70يف
املائة من البالغات يف ا ألشهر الثالثة ا ألول من .2016
 .26وجتدر الإشارة اإىل أأن املساعدة املقدمة للمس تخدمني من خالل هذه اخلدمة جمانية (سواء أأاكنوا مس هتلكني أأم
أأحصاب مشاريع).
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تنسيق إنفاذ حقوق امللكية يف باكستان

مساهة من اإعداد الس يد محمد اإسامعيل ،انئب مدير اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،منظمة ابكس تان للملكية الفكرية،
*
اإسالم أأابد ،ابكس تان

ملخص
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن ادلور اذلي تضطلع به منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية يف تنس يق هجود اإنفاذ امللكية الفكرية
يف ابكس تان .وتناقش بعض املبادرات اليت اختذهتا مؤخر ًا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية ابلتعاون مع واكلت أأخرى لإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية واجلهات املعنية و أأنشطة بناء القدرات والتوعية اليت شاركت فهيا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية.

أأول .دور منظمة امللكية الفكرية يف اإنفاذ امللكية الفكرية
 .1منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية يه هيئة التنس يق املعنية بتسجيل حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف ابكس تان.
وتشمل املهام ا ألساس ية ملنظمة امللكية الفكرية الباكس تانية اإدارة قوانني امللكية الفكرية؛ والتنس يق مع املنظامت ادلولية
النظرية؛ وتعزيز التثقيف ابمللكية الفكرية والبحث فهيا والتوعية بشأأهنا؛ وإاسداء املشورة للحكومة الفيدرالية بشأأن الس ياسات
املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ ومراقبة ماكتب امللكية الفكرية اليت أأنشئت مبوجب قوانني امللكية الفكرية الوطنية وإادارهتا
وا إلرشاف علهيا؛ وتنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية.
 .2و ُحددت املهام ذات الصةل ابإنفاذ امللكية الفكرية املنوطة مبنظمة امللكية الفكرية الباكس تانية يف املادة  13من قانون
منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية لعام  .2012وتشمل مراقبة اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا من خالل واكلت اإنفاذ
امللكية الفكرية ،وإاجراء التحقيقات وغريها من ا ألنشطة املتعلقة برامئ امللكية الفكرية ،وإاحاةل جرامئ امللكية الفكرية ذات
الطابع اجلنايئ عىل سلطات اإنفاذ القانون.
 .3ووفق ًا للامدة  14من قانون منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية لعام  ،2012يشمل نطاق ولية منظمة امللكية الفكرية
الباكس تانية أأيض ًا تعزيز امللكية الفكرية من خالل ادلعوة .ويتضمن ذكل :اإذاكء الوعي وتوفري أأنشطة التدريب يف جمال امللكية
الفكرية؛ ومراجعة اإطار الس ياسة العامة حلقوق امللكية الفكرية؛ وعقد جلسات اس امتع علنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية؛
واس تخدام موقعها عىل ش بكة الإنرتنت لنرش مواد مثل املواد التثقيفية أأو معلومات عن الاس تفسارات املتعلقة ابمللكية
الفكرية اليت توجد قيد ادلرس أأو املنهتية؛ والتنس يق مع الاحتادات التجارية واملنظامت ذات الصةل بشأأن اإذاكء الوعي ابمللكية
الفكرية وتنفيذ قوانني امللكية الفكرية.

اثنيا .معل جلان تنس يق الإنفاذ
 .4عىل املس توى التنفيذيُ ،أضفي الطابع املؤسيس عىل تنس يق الإنفاذ من خالل جلان تنس يق الإنفاذ يف اإسالم أأابد
وكراتيش ولهور ،واليت تضم يميع الواكلت املعنية بسلسةل الإنفاذ .وتضم يف عضويهتا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية،
وواكةل التحقيقات الفيدرالية ( ،)FIAوإادارة الرشطة ،وإادارة امجلارك الباكس تانية ،والهيئة الباكس تانية لتنظمي وسائل الإعالم
الإلكرتونية ( .)PEMRAوميكن لرجال ا ألعامل البارزين وخرباء امللكية الفكرية من القطاع اخلاص أأن يشاركوا يف اجامتعات
تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية بناء عىل دعوة خاصة .كام يُدعى لك من منتدى ماكحفة التقليد والتعدي ( ،)ACIFومنظمة
*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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حقوق امللكية الصناعية والفكرية يف ابكس تان ( ،)PIPRAواحتاد غرف التجارة والصناعة يف ابكس تان ( ،)FPCCIوغرفة
التجارة والصناعة للمستمثرين يف اخلار؛ ( )OICCIحلضور اجامتعات جلان تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية.
 .5ومل تقم مبادرة تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية اليت اختذهتا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية بتطوير روابط فعاةل مع يميع
الواكلت يف سلسةل الإنفاذ حفسب ،بل أأرشكت أأيض ًا واكلت التحقيقات من القطاع اخلاص اليت تعمل يف جمال رصد جرامئ
امللكية الفكرية يف مضامر اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومع اس مترار هذه املبادرة يف حتقيق هذه ا ألوجه من التأزر ،بد أأت
مساحة السوق اليت حتتلها أأعامل القرصنة والتقليد يف التقلص ،مع توسع نطاق الإنفاذ وتعمق الوعي ابمللكية الفكرية يف
البالد.
 .6و أأنشئت مديرية عامة خمصصة يف اجمللس الفيدرايل ل إاليرادات ( )FBRومديرية أأخرى يف واكةل التحقيقات الفيدرالية
للتصدي بفعالية لنهتااكت امللكية الفكرية .و أأنشأأت منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية خالاي ملاكحفة القرصنة والتقليد يف
ماكتهبا يف اإسالم أأابد وكراتيش ولهور ملعاجلة قضااي القرصنة والتقليد اليت يواهجها مالكو حقوق امللكية الفكرية يف السوق.

اثلثا .التعاون مع الرشاكء الوطنيني وادلوليني
 .7عززت منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية التنس يق مع واكلت اإنفاذ امللكية الفكرية (مبا يف ذكل اإدارة الرشطة ،وواكةل
التحقيقات الفيدرالية ،وإادارة امجلارك ،والهيئة الباكس تانية لتنظمي وسائل الإعالم الإلكرتونية) عن طريق توجيه اإخطار جديد
للجان اإنفاذ امللكية الفكرية يف اإسالم أأابد ولهور وكراتيش .ويف هذا الإطار ،عقدت مؤخر ًا ثالثة اجامتعات يف اإسالم أأابد
وكراتيش ولهور ،عىل التوايل.
ُووقعت مذكرة تفامه بشأأن التعاون بني منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية واجمللس الفيدرايل ل إاليرادات
.8
أ
يف  27أكتوبر  .2015وتيرس هذه املذكرة تبادل بياانت امللكية الفكرية املسجةل من أأجل املراقبة الفعاةل لالنهتااكت اليت تقع
عرب احلدود .وبناء عىل مذكرة التفامه ،أأاتحت منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية لإدارة امجلارك الباكس تانية اإماكنية النفاد اإىل
بياانت العالمات التجارية من خالل نظام اإدارة امللكية الصناعية ( .)IPASوتنسق املديرية العامة للملكية الفكرية التابعة
للمجلس الفيدرايل ل إاليرادات معلها مع منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية واملراكز امجلركية يف يميع أأحناء البالد يف هذا
الس ياق.
 .9ويف س نة  ،2015وضعت منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية ،ابلتنس يق مع واكةل التحقيقات الفيدرالية ،مبادئ
توجهيية للموظفني امليدانيني بعنوان "دليل اإنفاذ قانون حق املؤلف ملوظفي واكةل التحقيقات الفيدرالية" .وقد ُمصمت هذه
املبادئ التوجهيية ملساعدة موظفي واكةل التحقيقات الفيدرالية يف اإجراءات الإنفاذ مبوجب قوانني حق املؤلف يف ابكس تان.
وهذه املبادئ التوجهيية أأداة عىل جانب كبري من الإفادة ملوظفي واكةل التحقيقات الفيدرالية امليدانيني اذلين جيرون التحقيقات
ويسجلون التقارير الإعالمية ا ألوىل املتعلقة ابنهتااكت حق املؤلف.
 .10وقد قدمت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) دعامً فني ًا ومالي ًا اإىل ابكس تان ساعد اإىل حد كبري يف اإحداث وعي
بشأأن إاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ويف بناء القدرات لفائدة أأعضاء اجلهاز القضايئ واملسؤولني عن واكلت الإنفاذ .ويف
س نة  ،2012قام وفد مكون من  20قاضي ًا من ابكس تان بزايرة س نغافورة حلضور ندوة قضاة ،وزار مخسة مسؤولني من
واكلت الإنفاذ اململكة املتحدة حلضور دورة تدريبية متخصصة للمدربني حول اإنفاذ امللكية الفكرية .وعىل مدى الس نوات
امخلس املاضية ،مولت الويبو عدد ًا من الربامج التدريبية املتعلقة ابإنفاذ امللكية الفكرية عىل املس توى ا إلقلميي ودون ا إلقلميي
وادلويل حرضها مسؤولون من منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية وهجات معنية أأخرى من ابكس تان.
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رابعا .الفاق
 .11تعزتم منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية يف املس تقبل تضمني دورات تدريبية خاصة لفائدة واكلت الإنفاذ حول اإنفاذ
امللكية الفكرية يف خطة معلها الس نوية؛ ووضع مبادئ توجهيية لإدارة الرشطة وإادارة امجلارك الباكس تانية بشأأن اإنفاذ امللكية
الفكرية عىل منوال املبادئ التوجهيية لواكةل التحقيقات الفيدرالية؛ وتسهيل تبادل البياانت عن حالت اإنفاذ امللكية الفكرية
بني واكلت الإنفاذ؛ وإاذاكء الوعي من خالل محةل اإعالمية حول احرتام امللكية الفكرية؛ وإاحداث املزيد من جلان تنس يق اإنفاذ
امللكية الفكرية يف العديد من املدن الباكس تانية.
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إنفاذ حقوق امللكية الصناعية يف الربتشال جتارب املعهد الوطني للملكية الصناعية وحريق
مكاحةة التزييف

مساهة من اإعداد :الس يد روي سولنادو دا كروز ،املستشار القانوين ابإدارة العالقات ادلولية والشؤون القانونية ابملعهد
الوطين للملكية الصناعية ،لش بونة ،الربتغال؛ والس يد جوزيه ماريو سوزا ،املستشار القانوين ابإدارة العالمات التجارية
*
وبراءات الاخرتاع ابملعهد

ملخص
عىل مدار الس نوات القليةل املاضية ،كث نفت الربتغال اإىل حد كبري من اجلهود اليت تبذلها هبدف زايدة إانفاذ حقوق امللكية
الصناعية ،وإاجياد بيئة أأكرث مالءمة ل ألعامل التجارية .ويف الوقت الراهن ،يكفل النظام القانوين الربتغايل ُس بل انتصاف ف نعاةل
من أأجل اإنفاذ حقوق امللكية الصناعية ،ومعاقبة السلوك اخملالف ،متش ًّيا مع أأفضل املامرسات ا ألوروبية وادلولية .ويلعب فريق
ماكحفة الزتييف ،اذلي ُأنشئ يف سبمترب  2010هبدف زايدة التنس يق فامي بني السلطات الوطنية وتعزيز التعاون بيهنا وبني
القطاع اخلاص ،دور ًا رئيس ي ًا اليوم يف ماكحفة ِّ
التعدايت عىل امللكية الصناعية عىل الصعيد الوطين ،وهو احملفل الرئييس
لتبادل أأفضل املامرسات واخلربات .كام شهدت الربتغال زايدة كبرية يف معليات ضبط السلع املزينفة ،يف ظل تركزي أأكرب عىل
مشلكة ِّ
التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية بميع أأشاكلها.

أأول.

الإطار القانوين

 .1ازداد ادلمع املؤسيس يف الربتغال لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية منذ اعامتد التوجيه  2004/48/CEالصادر عن الربملان
ا ألورويب واجمللس ا ألورويب يف  29أأبريل  2004بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويف أأعقاب اعامتد ذكل التوجيه ،وضعت
الربتغال اإطار ًا داخل ًّيا من التدابري ُوس بل الانتصاف من أأجل ختويل الهيئات الإدارية والقضائية الصالحيات الالزمة
لالس تجابة بكفاءة وف نعالية حني تكون حقوق امللكية الفكرية يف خطر ،مع اإجياد بيئة تكفل تاكفؤ الفرص بني أأحصاب احلقوق
يف الاحتاد ا ألورويب.
 .2ويف هذا الس ياقُ ،أضيف قسم جديد لكي ًة اإىل قانون امللكية الصناعية الربتغايل (املرسوم بقانون رمق 36
لس نة  ،2003بتارخي  5مارس) بعنوان "التدابري والإجراءات املتعلقة بضامن اإنفاذ حقوق امللكية الصناعية" ،وذكل بغية
حتديد وسائل احلصول عىل ا أل ندةل (وطريقة حفظها) واملعلومات بشأأن منشأأ السلع واخلدمات اليت ي ُشتبه يف أأهنن ا تنهتك
ينص قانون امللكية الصناعية الربتغايل عىل تدابري مؤقتة
حقوق امللكية الصناعية وش باكت توزيع تكل السلع أأو اخلدمات .كام ُّ
ملنع وقوع أأي تع ٍد وش يك أأو منع اس مترار أأي تع ٍد قامئ.

*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .3ومبوجب القانون الربتغايل ،ميكن التصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الصناعية ابلس تعانة بأليتني قانونيتني خمتلفتني.
أأو ًل ،يف احملامك ،إا نما عن طريق ادلعاوى اجلنائية (ابلنظر اإىل أأ نن انهتاك حق من حقوق امللكية الصناعية يُع ُّد جرمية جنائية
يُعاقيب علهيا ابلسجن ملدة تصل اإىل ثالث س نوات )1أأو ادلعاوى املدنية (فامي يتعلق ابملسؤولية غري التعاقدية عن تعويض
صاحب حقوق امللكية الصناعية عن ا ألرضار اليت حلقت به نتيجة ل ألنشطة املتعدية عىل حقوقه) .واثني ًا ،ميكن للمعهد
الوطين للملكية الصناعية أأن يتنخذ تدابري اإدارية ،غالب ًا يف حالت املنافسة غري العادةل ،ول يتوقف ذكل عىل تقدمي شكوى
حمدندة من صاحب احلق.
ينص النظام القانوين الربتغايل منذ عام  2009أأيض ًا عىل اإنشاء مركز حتكمي
 .4وكبديل ل إالجراءات القضائية والإداريةُّ ،
خيتص حبل املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية ،و أأسامء احلقول
مؤسيس حيمل امس " أأربيرتاري" (ُّ ،)Arbitrare
املتصةل ابحلقل ا ألعىل املرتبط ابمس البدل ( ،).ptوا ألسامء التجارية و أأسامء الرشاكت ،من بني أأمور أأخرى .وميكن الاطالع
عىل مزيد من املعلومات (ابلإنلكزيية) بزايرة املوقع.https://www.arbitrare.pt/en :

اثنيا.

فريق ماكحفة الزتييف

ُ .5أنشئ الفريق الربتغايل ملاكحفة الزتييف رمي ًا يف سبمترب  ،2010هبدف زايدة التنس يق فامي بني السلطات الوطنية
املسؤوةل عن ماكحفة ِّ
التعدايت عىل امللكية الصناعية وتعزيز التعاون بيهنا وبني القطاع اخلاص .واليوم ،يلعب الفريق دور ًا
رئيس ًّيا يف ماكحفة انهتااكت امللكية الصناعية عىل الصعيد الوطين ،وهو احملفل الرئييس لتبادل أأفضل املامرسات واخلربات .كام
أأ نن الفريق مسؤول عن متثيل الربتغال يف املرصد ا ألورويب ِّ
للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.
حتسن التنس يق بني الواكلت املعنية مباكحفة جرامئ امللكية
 .6وتمتث نل املزية الرئيس ية اليت وفنرها فريق ماكحفة الزتييف يف ُّ
الصناعية ،وفعالية نرش املامرسات الناحجة .ويُ ِّؤدي حتسني التنس يق بني يميع السلطات املعنية ابلإنفاذ اإىل جتنُّب الازدواجية
يف العمل ،كام ِّ
يشجع التعاون بني القطاعني العام واخلاص .ومثة مزية هامة أأخرى مقارنة ابلوضع قبل اإنشاء الفريق ،أأل ويه
حتسني املواءمة بني يميع الواكلت فامي يتعلق بمع البياانت ذات الصةل ابملضبوطات ،حبيث صارت يميع الواكلت تس تخدم
نفس اللغة عند احلاجة اإىل تقدمي أأ ندةل عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الصناعية اإىل واضعي الس ياسات.
 .7ويأأيت فريق ماكحفة الزتييف الوطين يف اإطار مبادرة يضطلع هبا املعهد الوطين للملكية الصناعية ابلتعاون مع سلطات
الإنفاذ املسؤوةل عن ماكحفة الزتييف ،أأل ويه هيئة السالمة الغذائية والاقتصادية ،وهيئة الرضائب وامجلارك ،ورشطة
ا ألمن العام (الرشطة املدنية احلرضية) ،واحلرس الوطين امجلهوري (رشطة الريف واحلدود) ،و(الرشطة القضائية) .وليس
للفريق مزيانية مس تقةل ،وإامنا تتقامس الهيئات املشاركة فيه تاكليفه ابلتساوي.
 .8ويف مارس  ،2016انض نم اإىل فريق ماكحفة الزتييف للمرة ا ألوىل بصفة مراقب ممثلون عن القطاع اخلاص (رابطات
أأحصاب احلقوق ،مثل الرابطة الربتغالية للرشاكت املنتجة للسلع ذات العالمات التجارية ( ،)Centromarcaواحتاد
العالمات التجارية ( ،)União de Marcasوالش بكة ا ألوروبية ملاكحفة التقليد ( .))SNB Reactومن شأأن اس مترار
التعاون والرشاكة بني القطاع اخلاص وفريق ماكحفة الزتييف أأن يكفل تبادل املعلومات بصورة أأكرث نفع ًا ،مبا يتيح زايدة فعالية
اجلهود املبذوةل ملاكحفة انهتااكت حقوق امللكية الصناعية .ومن املتوقنع البدء يف أأنشطة وبرامج جديدة تصل اإىل يمهور أأوسع،
1

-

ينص عىل املسؤولية اجلنائية يف احلالت التية:
جتدر الإشارة اإىل أأ نن القانون الربتغايل ُّ
ِّ
أ
"انهتاك حرصية براءات الاخرتاع أأو انهتاك منوذ؛ املنفعة أو تصاممي (طوبوغرافيا) أأش باه املوصالت" (املادة  321من قانون امللكية الصناعية)؛
"انهتاك احلقوق احلرصية يف التصاممي أأو الامنذ؛" (املادة  322من قانون امللكية الصناعية)؛
"تزييف العالمات التجارية أأو تقليدها أأو اس تخداهما عىل حنو غري مرشوع" (املادة  323من قانون امللكية الصناعية)؛
"بيع املنتجات أأو ا ألغراض [املزينفة] أأو تداولها أأو اإخفاؤها" (املادة  324من قانون امللكية الصناعية)؛
"انهتاك تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية واس تخداهما عىل حنو غري مرشوع" (املادة  325من قانون امللكية الصناعية).
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ٌ
منظامت من القطاع اخلاص ابلفعل عن اهامتهما
هبدف اإذاكء الوعي بفوائد تسجيل العالمات التجارية والتصاممي .وقد أأعربت
ابملشاركة يف محالت التوعية العامة اليت تس هتدف الش باب.
 .9ويف لك عامِّ ،
ينظم فريق ماكحفة الزتييف اجامتعات تقنية واجامتعات رفيعة املس توى بغرض حتليل ا ألنشطة اليت
ُ
اضطلع هبا أأثناء العام السابق ،وكذكل اقرتاح ا ألنشطة املزمع تنظميها يف ا ألشهر التالية .وعادة ما تُعقد اجامتعات الفريق الرفيع
املس توى مرة واحدة يف لك عام ،يف حني ِّ
ينظم الفريق التقين ما بني اجامتع واحد واجامتعني عاديني يف لك عام .وعىل الرمغ
من قةل عدد الاجامتعات الرمية ،يواظب الرشاكء عىل اإجراء التصالت غري الرمية من أأجل اإدارة ا ألنشطة ن
اخملططة يف لك
عام .وعالوة عىل ذكل ،تُعقد اجامتعات اس تثنائية عند الاقتضاء ،مثلام جرى يف عام  2014مبناس بة هنايئ دوري أأبطال
أأورواب اذلي ُأقمي يف لش بونة .ويمع هذا الاجامتع اخلاص بني أأعضاء فريق ماكحفة الزتييف ،والاحتاد ا ألورويب لكرة القدم،
ِّ
والاحتاد الربتغايل لكرة القدم ،هبدف وضع ن
خطة معل حمدندة محلاية حقوق امللكية الصناعية.
 .10ويف عام  ،2010أأطلق الفريق بوابة ماكحفة الزتييف ( )http://anti-contrafaccao.com/اليت ِّ
تقدم معلومات
عامة وإاحصاءات عن الزتييف وس بل امحلاية القانونية .كام ِّ
يوفر املوقع الش بيك نظام ًا اإلكرتوني ًا للشاكوى ،ميكن عن طريقه
تقدمي الشاكوى يف حال انهتاك حقوق امللكية الصناعية مثل براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي وتسميات
املنشأأ .ويكفل املوقع الش بيك للمس تخدم الهنايئ الإبالغ رسيع ًا وبسهوةل عن ا ألنشطة اليت تنطوي عىل تعدايت عن طريق
ملء منوذ؛ اإلكرتوين وتقدميه عىل حنو أمن .وتتوفر هذه اخلدمة ابللغتني الربتغالية والإنلكزيية .واكن مرفق الشاكوى
الإلكرتونية من بني املتأأهلني اإىل املرحةل الهنائية من ُّ
الرتُّش جلوائز ا ألمم املتحدة للخدمة العامة لعام .2011
 .11وينرش فريق ماكحفة الزتييف تقارير س نوية تس تعرض يميع الإجراءات املتنخذة يف عام معني و أأثر تكل الإجراءات،
فض ًال عن أأوجه التأزر اليت أأوجدهتا أأنشطة الفريق .2وابلإضافة اإىل ذكل ،تش متل التقارير أأيض ًا عىل حتليل بياانت املضبوطات
ذات الصةل .فعىل سبيل املثال ،تض نمن التقرير الس نوي لعام  2015املالمح التية:
 اكنت أأمه فئات املنتجات املضبوطة املالبس وا ألحذية واحليل (بنس بة تزيد عىل  50يف املائة)؛-

زاد عدد املنتجات املضبوطة داخل احلدود الربتغالية ليصل اإىل حنو  3ماليني منتج ،وبلغ اإجاميل عدد
املنتجات املضبوطة يف عام  2014زهاء ضعف نظريه عام 2012؛

-

زاد عدد معليات ضبط املواد الغذائية واملرشوابت وا ألدوية .وهو أأمر ل ينبغي جتاههل و ِّ
يؤكد احلاجة اإىل تنظمي
محالت توعية هتدف اإىل ماكحفة اخملاطر الهائةل اليت ينطوي علهيا تسويق هذه املنتجات واس هتالكها عىل
الصحة والسالمة العامة.

 .12وعىل الرمغ من أأ نن اإنشاء فريق ماكحفة الزتييف قد أأدنى اإىل حتسني التعاون والتنس يق بني الهيئات املعنية ابلإنفاذ،
مفا زال هناك الكثري مما ينبغي معهل يف جمال تنظمي محالت التوعية العامة .ويف الوقت الراهن ،يمتثل أأكرب التحدايت يف نرش
املعلومات عن امللكية الصناعية ،ول س امي يف أأوساط الش باب واملنشأت الصغرية واملتوسطة احلجم .ومن نمث يعكف فريق
مكرسة لس هتداف هذه الفئات هبدف حتسني الإملام حبقوق امللكية الصناعية
ماكحفة الزتييف عىل إاعداد اإجراءات حمدندة ن
وإاذاكء الوعي هبا.

2
يتوفر التقرير الس نوي لعام  2015وخطة العمل لعام  2016ومعلومات أأخرى مفيدة عىل ش بكة الإنرتنت ابللغتني الربتغالية والإنلكزيية (انظر الرابط
.)http://anti contrafaccao.com
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اثلثا.

خامتة

 .13يف ر أأي املعهد الوطين للملكية الصناعية ،فا نإن جناح الرشاكت يف سوق شديد التنافس ية يف ظل العوملة يتطلب ،من
انحية ،أأن تس تغل تكل الرشاكت اكمل اإماكانهتا الإبداعية والابتاكرية .ومن انحية أأخرى ،جيب عىل السلطات العامة أأن
تكفل لتكل الرشاكت اإطار ًا فعا ًل محلاية ما دلهيا من حقوق امللكية الفكرية.
 .14وينبغي أأل ي ُس هتان بأأهية اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ول س امي ابلنظر اإىل أأ نن مصداقية نظام امللكية الفكرية تتوقف
عىل قدرته عىل أأن ِّ
يقدم للمواطنني وا ألعامل التجارية أأنسب الليات الالزمة محلاية ما دلهيم من حقوق امللكية الفكرية عىل
حنو ف نعال.
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ترتيبا" اإلمارا" العربية املتةدة التشريعية واملؤسسية حلماية حقوق امللكية الفكرية

مساهة من اإعداد املستشار ادلكتور محمد محمود الكاميل ،مدير معهد التدريب وادلراسات القضائية ،أأبو ظيب،
*
الإمارات العربية املتحدة

ملخص
تعرض هذه الوثيقة نظرة عامة عن الرتتيبات الترشيعية واملؤسس ية املنفذة يف الإمارات العربية املتحدة للتعامل مع حامية
حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها .وترشح بصورة خاصة دور خمتلف السلطات العامة املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية وإانشاء دوائر
قضائية متخصصة للنظر يف قضااي امللكية الفكرية يف احملامك ،ودور معهد التدريب وادلراسات القضائية يف توفري خدمات
التأأهيل والتدريب ألعضاء النيابة العامة والقضاة املتخصصني.

أأول مقدمة
 .1تشلك حقوق امللكية الفكرية أأمى صور حقوق امللكية عىل وجه الإطالق وينربي هذا السمو من اتصال موضوع
هذه احلقوق بأأمى ما ميلكه الإنسان وهو العقل يف إابداعه وجتلياته الفكرية .ول جدال أأن حامية حقوق امللكية الفكرية حامية
ل إالنسان فامي ينتجه من أأفاكر و إابداعات عندما تتحول اىل واقع ملموس يف فرعهيا امللكية الصناعية و ا ألدبية.
 .2من انحية أأخرى فان توفري الغطاء القانوين محلاية حقوق امللكية الفكرية يعد رضوراي خللق بيئة وطنية أمنة جتتذب
الاستامثرات ا ألجنبية وتسامه يف دفع جعةل التمنية الاقتصادية والتجارة ادلولية بتوفري املناخ التجاري املس تقر.
 .3ومتكن هذه امحلاية ملاكل هذه احلقوق احلق يف اس تغالل إانتاجه الفكري ومنع الخرين من الاس تفادة مهنا عندما يكون
ذكل دون موافقته وقد يعترب الاس تعامل دون املوافقة اعتداء عىل هذه احلقوق  -اليت تتكون من حقوق مادية ملموسة  -لها
القمية املالية و حقوق معنوية تمتثل يف نس بة ملكية هذه احلقوق اىل أأحصاهبا.
 .4وإامياان من الإمارات العربية املتحدة عىل توفري امحلاية الفعاةل حلقوق امللكية الفكرية ،فاإهنا حرصت عىل سن قوانني
ولواحئ منظمة وطنية وانضمت إاىل التفاقيات ذات الصةل .إان فعل الاعتداء عىل هذه احلقوق يف الإمارات العربية املتحدة
يشلك جرمية 1يتعلق فيه حق اجملمتع و اذلي ميكن مبوجبه حتريك ادلعوى اجلزائية من قبل النيابة العامة ضد املعتدي كام
يس تطيع ماكل احلق الادعاء ابحلق املدين يف ادلعوى اجلزائية أأو رفع دعوى مدنية مس تقل للمطالبة ابلتعويض.
 .5ويف هذه الوثيقة نتناول بعض العوامل اليت تساعد عىل التأأهيل يف حامية حقوق امللكية الفكرية يف الإمارات العربية
املتحدة.

*
الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
 1تنص ترشيعات الإمارات العربية املتحدة عىل أأحاكم جزائية تتعلق ابلعالمات التجارية وحق املؤلف والرباءات.
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اثنيا .الترشيع الناظم للملكية الفكرية
 .6ا ألصل أأنه ل جرمية و ل عقوبة إال بنص و عليه فانه لبد أأن يكون دلى ادلوةل القوانني الالزمة اخلاصة محلاية هذه
احلقوق ول يكفي أأن يكون دلينا قانون عام مثل قانون العقوابت اذلي من املمكن أأن حيمي بعض جوانب حقوق امللكية
الفكرية إال أأنه ل ميكن أأن يتضمن الكثري من تفاصيل حقوق امللكية الفكرية .ويف غياب قوانني حمددة ابلقدر الاكيف ،قد
يس تطيع اجلاين أأن يفلت من العقاب و يفوت عىل أأحصاب احلقوق التعويض الالزم عندما يلحق هبم ا ألرضار نتيجة التعدي
عىل حقوقهم.
 .7وابلتايل ف إانه عىل الصعيد القانوين ميكن أأن تضمن قوانني امللكية الفكرية املالمئة ،امحلاية ألحصاب هذه احلقوق من
التعدي عىل حقوقهم عندما تس تعمل دون احلصول عىل إاذن مس بق مهنم .أأما من الناحية الاقتصادية حفامية امللكية الفكرية
تتيح السامح للمبدع ابلس تفادة من نتا؛ معهل واستامثره وخلق احلافز اذلي يشجع عىل الابداع والمتزي .وعليه ف إان إاغفال
حامية حقوق امللكية الفكرية املناس بة ل يعرقل فقط قضية التمنية بل خيدم أأيضا املصاحل التجارية للتجار اذلين يتعاملون يف
السلع واملنتجات املقدلة واملزورة عىل حساب أأحصاب احلقوق ويمهور املس هتلكني.
 .8واجلدير ابذلكر أأن أأحد العنارص الهامة اليت يقاس هبا تقدم ادلول وجود القوانني اليت تنظم وحتمي حقوق امللكية
الفكرية .ذكل أأن تقدم البرشية و رفاهيهتا مبين عىل التقدم العلمي والابتاكرات واليت ل يكون لها وجود و اس مترارية إال
حبامية هذه احلقوق مبا ينعكس اجيااب عىل التمنية الاقتصادية و الاجامتعية و الثقافية.
 .9إان وجود الترشيع اخلاص حبقوق امللكية الفكرية يرمس السبيل ألحصاب احلقوق الراغبني يف حامية حقوقهم أأو اإنفاذها
أأو التعامل هبا .ومن ا ألمثةل عىل ذكل اس تخدام التسجيل ابلنس بة للحقوق اليت يعد التسجيل رشطا محلايهتا مثل العالمات
التجارية والرباءات؛ ورشوط انتقال ملكية هذه احلقوق و تأأجريها؛ ومدة امحلاية لهذه احلقوق.

اثلثا .السلطات العامة
أألف امجلارك
 .10امجلارك يه البوابة ا ألوىل محلاية حقوق امللكية الفكرية .وتس تطيع الإمارات العربية املتحدة ،بفضل هيئهتا امجلركية،
تنفيذ الزتامات حامية حقوق امللكية الفكرية يف ضوء املسؤوليات والصالحيات ا ألمنية والاقتصادية املولكة لها مبوجب
القانون اخلاص ابمجلارك يف ا إلرشاف املبارش والس يادي عىل حركة خرو؛ ودخول وعبور البضائع عرب منافذ ادلوةل امجلركية
يف البحر والرب واجلو.
 .11فاذا اس تطاعت الإمارات العربية املتحدة أأن متنع دخول أأو عبور البضائع اليت تعترب انهتااك حلقوق امللكية الفكرية
وفرت عىل أأهجزهتا ا ألخرى اجلهد والوقت .وكذكل عندما متنع دوةل الإمارات خرو؛ البضائع اليت تعترب انهتااك حلقوق امللكية
الفكرية ف إاهنا حتافظ عىل معهتا بعدم السامح لوجود البضائع اخملالفة حلقوق امللكية الفكرية يف أأراضهيا ،وتعلن أأهنا تاكحف
الاعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية.
 .12وحىت تس تطيع ادلوةل القيام بذكل جيب أأن يكون دلهيا قانون خاص للجامرك تتضمن نصوصه حامية حقوق امللكية
الفكرية اب إلضافة اىل اكدر من املوظفني يتولون مراقبة النقاط امجلركية للكشف عن الانهتااكت اليت حتدث حلقوق امللكية
الفكرية عند دخول و خرو؛ ادلوةل .ول يكفي أأن يكون للجامرك اكدر من املوظفني بل جيب أأن يكونوا عىل دراية عالية
بقوانني امللكية الفكرية اب إلضافة اىل تدريهبم املس متر من الناحية العملية عىل كيفية الضبط حىت يكون ابس تطاعهتم كشف
الطرق الاحتيالية اليت مبوجهبا حياول اجلناة إادخال أأو إاخرا؛ البضائع اليت تنهتك حقوق امللكية الفكرية.
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 .13وعليه فانه من ا ألهية مباكن توفري التثقيف الالزم ملفتيش امجلارك يف جمال قوانني حقوق امللكية الفكرية قبل اخنراطهم
للعمل وكذكل توفري التدريب املس متر هلم عىل هذه القوانني اب إلضافة اىل تدريهبم املس متر عىل تقنيات التفتيش وفق أأفضل
املامرسات العاملية.
 .14واملهم يف دوةل ا إلمارات العربية املتحدة هو أأن يمت تدريب موظفي امجلارك يف يميع ا إلمارات من خالل الهيئة
الاحتادية للجامرك وتوحيد مس توى و إاجراءات الضبط ،كون امجلارك ختضع حاليا للسلطة احمللية مما يعين وجود تباين يف
املامرسات املعمتدة من إامارة اىل أأخرى.

ابء ادلوائر الاقتصادية
 .15إان اجلهة املسؤوةل عن الرتخيص ملزاوةل التجارة يف خمتلف الامارات يه ادلوائر الاقتصادية .و ختضع تكل ادلوائر،
شأأهنا شأأن امجلارك ،للسلطة احمللية يف لك إامارة.
 .16واملالحظ أأن ادلوائر الاقتصادية يف دوةل الإمارات العربية املتحدة تعري الاهامتم حلقوق امللكية الفكرية و ذكل من
خالل إانشاء إادارات تعين ابمللكية الفكرية وتنظم ابس مترار دورات تدريبية وورش معل ملوظفهيا وتعقد ندوات لتوعية امجلهور
ابمللكية الفكرية.
 .17وعليه فان من ا ألهية مباكن توفري التثقيف املناسب يف جمال قوانني امللكية الفكرية ملوظفي ادلوائر الاقتصادية يف
ا إلمارات اخملتلفة ،وتدريهبم املس متر عىل هذه القوانني اب إلضافة اىل تدريهبم املس متر عىل تقنيات يمع الاس تدللت وفق أأفضل
املامرسات العاملية .و املهم يف دوةل الامارات العربية املتحدة هو أأن يمت تدريب املوظفني املعنيني يف ادلوائر الاقتصادية يف
يميع ا إلمارات ابلتعاون مع وزارة الاقتصاد ،وتوحيد مس توى و إاجراءات الضبط.

جمي أأقسام اجلرامئ الاقتصادية يف مراكز الرشطة
 .18أأنشأأت الرشطة يف لك من ا إلمارات قسام للجرامئ الاقتصادية واليت تدخل مضهنا اجلرامئ اليت ترتكب ضد حقوق
امللكية الفكرية ويمت اختيار ا ألفراد و الضباط من التخصصات ذات الصةل كام يمت تدريهبم و إارساهلم لدلورات التدريبية.
ويسهم قسم اجلرامئ الاقتصادية يف تيسري التعاون بني ادلوائر الاقتصادية والنيابة العامة يف جمالت البحث والتحري ويمع
الاس تدللت.
 .19إان ادلور اذلي تقوم به أأقسام اجلرامئ الاقتصادية يف غاية ا ألهية .و عليه جيب إاعطاء العاملني يف تكل ا ألقسام اجلرعة
الاكفية من قوانني امللكية الفكرية ابعتبارها ذات طابع خاص ،وتدريهبم عىل تقنيات يمع الاس تدللت مبا فهيا ضبط
الانهتااكت و احملافظة عىل ادلليل و كيفية تطبيق قوانني امللكية الفكرية عىل الوقائع.

دال النيابة العامة
 .20النيابة العامة يه صاحبة ادلعوى اجلزائية حيث تنوب عن اجملمتع يف اختاذ القرار ضد اجلاين مبحامكته من عدمه .ونظرا
لتشعب وتعقيد القضااي يف العرص احلديث ،درجت الكثري من ادلول عىل اإنشاء "نياابت متخصصة" هبدف إاجياد والكء نيابة
مدربني ومؤهلني يف خمتلف التخصصات .ومن تكل التخصصات عىل سبيل املثال ل احلرص :نيابة ا ألحداث ،ونيابة
اخملدرات ،ونيابة اجلوازات ،ونيابة املرور ،ونيابة ا ألحوال الشخصية  ،ونيابة امللكية الفكرية.
 .21واجلدير ابذلكر أأنه عندما يمت ختصيص نيابة للملكية الفكرية جيب أأن يمت تدريب أأعضاء تكل النيابة عىل ذكل
التخصص من خالل ادلورات التدريبية املتخصصة وحضور الورش العلمية والندوات ،سواء داخل ادلوةل أأو خارهجا.
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 .22ومثلام أأنشأأت دوةل الامارات العربية املتحدة دوائر قضائية لنظر قضااي امللكية الفكرية و أأصبح هناك قضاة
متخصصون ،أأحضى من الرضوري إانشاء نياابت متخصصة للملكية الفكرية حىت تكمتل احللقة و ل يكون هناك خلل يف
تعامل النيابة العامة مع قضااي امللكية الفكرية.
 .23وابإماكن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،نظرا خلربهتا الواسعة يف جمال امللكية الفكرة ،أأن تؤدي دورا ابرزا
يف صقل همارات أأعضاء النيابة العامة بشلك عام وإاجياد والكء نيابة متخصصني ،سواء اكنت لدلول نياابت خاصة أأم ل،
وذكل بتنظمي دورات تدريبية متخصصة يف ا ألفرع اخملتلفة للملكية الفكرية وتصممي أأدةل معلية لفائدة والكء النيابة لإرشادمه يف
حتقيقات قضااي امللكية الفكرية حىت يس تطيعوا اختاذ القرار املناسب بشأأن جدوى إاحاةل دعوى جزائية معينة للمحمكة
اخملتصة.

هاء حمامك متخصصة  /قضاة متخصصون
 .24رمغ أأن اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) ملنظمة التجارة العاملية مل يلزم ادلول
ا ألعضاء ابإنشاء حمامك متخصصة لنظر قضااي امللكية الفكرية ،إال أأن هناك بعض ادلول أأنشأأت حمامك من هذا القبيل.
 .25ول يمكن الاجتاه السائد يف كثري من ادلول ،ومهنا دوةل الامارات العربية املتحدة ،يف اإنشاء حمامك متخصصة ،بل يف
إاجياد قضاة متخصصني يف التخصصات اخملتلفة يعملون يف دوائر متخصصة يف احملامك .ويف فرباير  ،2016أأصدر وزير العدل
بدوةل الامارات العربية املتحدة القرار الوزاري رمق  137لس نة  2016القايض ابإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضااي
حقوق امللكية الفكرية يف احملامك.
 .26واكنت حممكة أأبوظيب الاحتادية الابتدائية و حممكة أأم القيوين الاحتادية الابتدائية أأول من أأنشأأ تكل ادلوائر ،وتبعهتا
احملامك ا ألخرى .و أأصبحت يف احملامك الن دوائر قضائية متخصصة للنظر يف منازعات حقوق امللكية الفكرية من الناحية اجلنائية
واملدنية ،مما يتطلب إاجياد قضاة مؤهلني للنظر يف قضااي امللكية الفكرية والاس مترار يف تدريهبم.
 .27وابإماكن الويبو ،ابعتبارها اجلهة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية ،أأن تلعب دورا حموراي يف تدريب هؤلء القضاة
وصقل هماراهتم ويف نقل جتارب ادلول ا ألخرى اليت أأحرزت تقدما كبريا يف هذا اجملال.

رابعا .فعاليات مشرتكة
 .28عقد فعاليات مشرتكة لفائدة لك السلطات السابق ذكرها من ا ألمور اليت تؤدي دورا هاما يف حتديد وسد الثغرات
القامئة يف اجملال القانوين للحيلوةل دون اس تغاللها من قبل منهتيك حقوق امللكية الفكرية.

خامسا .معهد التدريب و ادلراسات القضائية
 .29يؤدي معهد التدريب وادلراسات القضائية دورا ابرزا يف التأأهيل ا إلعدادي ألعضاء النيابة العامة والقضاة يف يميع
فروع القانون ومهنا امللكية الفكرية .ومن املمكن أأن يقوم بدور أأكرب من خالل ختصيص عدد أأكرب من ساعات التدريب
وتنظمي ورش معلية لتأأهيل أأعضاء نيابة وقضاة متخصصني.
 .30ويشمل برانمج املعهد الس نوي حاليا تنظمي عدد من الورش التدريبية و الندوات يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع
اجلهات املعنية بقضااي امللكية الفكرية ،مثل وزارة الاقتصاد والويبو ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية؛ وكذكل القطاع اخلاص ،مثل رشكة ميكروسوفت ويمعية ا إلمارات للملكية الفكرية وجملس أأحصاب العالمات
التجارية .ولكن تكل ا ألنشطة غري اكفية إلعداد والكء نيابة وقضاة متخصصني.
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 .31ويف مقدور املعهد ،من خالل وضع مهنج منوذيج خاص ابلتعاون مع الويبو ،أأن يعزز دوره يف تأأهيل أأعضاء نيابة
وقضاة متخصصني ،وتوفري تدريب مس متر يف قضااي امللكية الفكرية.
 .32وسينظر املعهد ،يف املس تقبل ،يف اإماكنية دعوة القضاة املوكول هلم نظر منازعات امللكية الفكرية بغرض تأأهيلهم ابلقدر
الاكيف .كام سينظر يف اإماكنية تنس يق اجلهود مع دائرة التفتيش القضايئ خبصوص ما حيتاجه أأعضاء النيابة والقضاء من تأأهيل
قبل تعييهنم يف نظر قضااي حقوق امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،س يكون من املفيد جتميع أأحاكم احملامك ،وخاصة احملامك
العليا ،وتعمميها عىل أأعضاء النيابة العامة والقضاة .ويرى املعهد أأنه ينبغي تنظمي املزيد من الورش وحلقات النقاش بشأأن
القضااي احلديثة املرتبطة ابمللكية الفكرية.
 .33وابلنظر اإىل املوقع اجلغرايف املناسب دلوةل ا إلمارات ابلنس بة للرشق ا ألوسط خصوصا وادلول العربية معوما ،وإاىل
سهوةل الوصول اإىل البدل من حيث عدد الرحالت اجلوية القادمة واملغادرة ،ف إان املعهد يبدي الاهامتم بزايدة التعاون مع الويبو
يف عقد برامج تدريبية اقلميية لفائدة أأعضاء السلطة القضائية.
 .34وقد نظم املعهد العديد من الفعاليات يف الونة ا ألخرية ،مبا يف ذكل برانجمان يف أأبوظيب اإحداهام حول العالمات
التجارية ن ُظم يف ديسمرب  2015و الثاين حول حق املؤلف و احلقوق اجملاورة ن ُظم يف مايو  ،2016واكن ذكل مبشاركة
أأعضاء السلطة القضائية من دول جملس التعاون اخلليجي وبعض ادلول العربية .واع ُترب الربانجمان املذكوران ،الذلان ن ُظام
بمتويل من الويبو وابلتعاون معها ومع املدرسة الفرنس ية الوطنية للقضاء والسفارة الفرنس ية ،من التجارب اليت أأش يد هبا ملا
حظيت به من جناح وحضور.
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دور املركز الوطني لتنسيق حقوق امللكية الفكرية يف إنفاذ امللكية الفكرية يف الواليا" املتةدة
األمريكية

مساهة من اإعداد الس يد بروس فواكرت ،مدير مركز حقوق امللكية الفكرية ،اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل ،دائرة الهجرة

وامجلارك يف الولايت املتحدة ،وزارة ا ألمن ادلاخيل للولايت املتحدة ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

ملخص
يقف املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية التابع لإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل يف دائرة الهجرة وامجلارك يف الولايت
املتحدة يف طليعة اس تجابة احلكومة ا ألمريكية لرسقة امللكية الفكرية عامل ًيا وإانفاذ قوانني التجارة العاملية اخلاصة هبا .وتعد هممة
املركز أأن يضمن احلفاظ عىل ا ألمن الوطين عن طريق حامية حصة العامة وسالمهتم ،وكذكل الاقتصاد ا ألمرييك و أأفراد
اجليش ،ووقف املامرسات التجارية غري العادةل واجلشعة اليت هتدد الاقتصاد العاملي .ولتحقيق هذه الغاية ،يضم املركز فريق
معل قوامه  23واكةل رشيكة تتأألف من  19واكةل فيدرالية رئيس ية بانب منظمة الرشطة اجلنائية ادلولية (الإنرتبول) ومكتب
الرشطة ا ألورويب (اليوروبول) وحكوميت كندا واملكس يك .وقد وضع املركز معليات شامةل ،كام يتعاون مع الواكلت ادلاخلية
واخلارجية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية اإنفا ًذا فعا ًل محلاية الاقتصاد واملس هتلكني وكبح املنظامت الإجرامية.

أأول .مقدمة
 .1ل تظهر الاثر السلبية لرسقة امللكية الفكرية عىل الفور ،بيد أأهنا ذات شأأن عظمي ،فاجلرمية ميكن أأن تعيث فسادًا يف
اقتصاد الولايت املتحدة وهتدد الصحة والسالمة للمس هتلكني ا ألمريكيني ومتول أأشاك ًل أأكرب من ا ألنشطة العنيفة وغري
القانونية .وردًا عىل هذه الاثر اخلطرية ،ولتحسني التعاون فامي بني الواكلت الفيدرالية املعنية مباكحفة انهتااكت حقوق امللكية
الفكرية ،أأنشأأت احلكومة املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية يف عام .2000

اثنيا .مركز تنس يق حقوق امللكية الفكرية
 .2اإن املركز عبارة عن منظمة ذات فريق معل مشرتك بقيادة اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل بدائرة الهجرة وامجلارك يف
الولايت املتحدة ،وهو يتأألف من  23واكةل رشيكة تتأألف من  19واكةل فيدرالية رئيس ية بانب  4منظامت دولية ،ويه
منظمة الرشطة اجلنائية ادلولية (الإنرتبول) ومكتب الرشطة ا ألورويب (اليوروبول) وسلطات اإنفاذ القانون يف حكوميت كندا
واملكس يك .موظف من دائرة امجلارك وحامية احلدود ا ألمريكية ومعيل من مكتب التحقيقات الفيدرايل ،والكهام حيمل
منصب انئب مدير يف املركز .ويُمكن هيلك فريق العمل هذا املركز من الاس تفادة بفعالية من املوارد واملهارات والسلطات
اخلاصة بلك واكةل رشيكة ويوفر اس تجابة شامةل لالحتيال امجلريك التقليدي ولهتريب خمتلف أأنواع البضائع املهربة.

أأ.

املهمة

 .3تعد هممة املركز اللكية أأن يضمن احلفاظ عىل ا ألمن الوطين عن طريق حامية حصة العامة وسالمهتم ،وكذكل
الاقتصاد ا ألمرييك و أأفراد اجليش ،ووقف املامرسات التجارية غري العادةل واجلشعة اليت هتدد الاقتصاد العاملي .وهو يمت هممته
من خالل مهنج متعدد املس توايت ،واذلي يشمل اإجراء حتقيقات للتعرف عىل املنظامت الإجرامية وتفكيكها؛ ومنع البضائع
املهربة من خالل اختاذ اإجراءات حمددة ا ألهداف وإاجراء معليات تفتيش لإبقاء البضائع غري القانونية خار؛ سلسةل التوريد يف


الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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الولايت املتحدة؛ وإاجراء أأنشطة توعية وتدريب للقامئني عىل اإنفاذ القانون حملي ًا وعاملي ًا لتعزيز القدرات عىل مس توى العامل.
ويسمح هذا الهنج الاسرتاتيجي للحكومة بتخصيص املوارد ملنع وقوع احلوادث املأأساوية املرتبطة ابجملموعات الإجرامية
املنظمة العنيفة وحامية القوة الصناعية العامةل املسؤوةل عن تطوير التكنولوجيا املتطورة.

ب .الهيلك
 .4دلى اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل  3وحدات خمتلفة داخل املركز :امللكية الفكرية ،والإنفاذ التجاري ،ووحدة
الس ياسات والتدريب .وتتأألف وحدة امللكية الفكرية من معالء خاصني وحمللني ،ويه منوط هبا تنس يق هجود املركز مع
ا ألفراد يف امليدان لتيسري اإجراء التحقيقات بنجاح فامي خيص املنظامت الإجرامية املتورطة يف جرامئ امللكية الفكرية .وترشف
الوحدة أأيضً ا عىل معليات الإنفاذ للتصدي اإىل خماطر امللكية الفكرية الناش ئة ،مبا يف ذكل خماطر الصحة والسالمة الخذة يف
الازدايد من جراء املنتجات املقدلة .فض ًال عن ذكل ،تُرشف وحدة امللكية الفكرية عىل فرع الاس تخبارات يف املركز .ويضمن
هذا الفرع عدم تعارض املعلومات الواردة من الواكلت ا ألخرى ويوفر املعلومات ملاكتب اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل لتيسري
اإجراهئا للتحقيقات .ودلى مكتب التحقيقات الفيدرايل أأيضً ا "وحدة مقر امللكية الفكرية" داخل املركز .وترشف هذه الوحدة
إارشافًا منظ ًما عىل معالء مكتب التحقيقات الفيدرايل امليدانيني القامئني يف املركز كام متتاز بعنرص تشغييل .وتشمل أأولوايت
خطرا عىل الصحة والسالمة ،ورسقة ا ألرسار التجارية.
مكتب التحقيقات الفيدرايل أأيضً ا البضائع املقدلة اليت تشلك ً
 .5ويشمل املركز ما هو أأكرث من جمرد اإنفاذ امللكية الفكرية .فوحدة الإنفاذ التجاري به تتوىل اإدارة برانمج الغش التجاري
دلائرة الهجرة وامجلارك واذلي يركز عىل الاس ترياد التجاري اذلي يتضمن البياانت الاكذبة واملامرسات التجارية اخلادعة .وقد
أأقر املركز بأأن اجملرمني املتورطني يف انهتااكت حقوق امللكية الفكرية غال ًبا ما يكونوا متورطني أأيضً ا يف أأنواع أأخرى من
انهتااكت الغش التجاري .ومن خالل ادلمج بني هذه الربامج يف اإطار املركز ،بوسع دائرة الهجرة وامجلارك أأن تنهتج هن ًجا
شام ًال للتصدي ملواطن الضعف هذه .فتحقيقات الغش تشلك عنارص هامة يف الاسرتاتيجية التجارية اللكية اليت يس تعني
هبا لك من دائرة الهجرة وامجلارك ودائرة امجلارك وحامية احلدود للرتكزي عىل اإنفاذ حامية ا إليرادات ،وبشلك مزتايد عىل قوانني
حامية غري الإيرادات ولواحئها .وتشمل جمالت املسؤولية املنظمة ما ييل :جرامئ الصحة والسالمة ،والتحويل أأثناء احلجز
امجلريك ،وهتريب التبغ ،وخسرة ا ألطفال ،وماكحفة الإغراق ،وإانفاذ التفاقات التجارية.
 .6أأما وحدة الس ياسات والتدريب فهيي واهجة املركز أأمام امجلهور .ومن هذا املنطلق ،فاإن مس ئولياهتا تشمل بناء
الرشااكت واحلفاظ علهيا مع القامئني عىل الصناعة وإانفاذ القانون والتنس يق بني برامج تكوين الكفاءات حمل ًيا وعامل ًيا ورفع الوعي
كثريا كخرباء يف اإنفاذ امللكية الفكرية يف برامج تكوين الكفاءات اليت يرعاها لك من وزارة
العام .حيث يشارك موظفو املركز ً
اخلارجية ا ألمريكية و أأاكدميية امللكية الفكرية العاملية التابعة ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ()USPTO
ووزارة العدل والإنرتبول ومنظمة امجلارك العاملية .وتطور الوحدة الس ياسات والإرشادات للمركز ومعلياته ،وتنسق طلبات
الإدارات والكونغرس والواكلت اليت تتضمن أأمور متعلقة ابمللكية الفكرية .ويوفر فرع الس ياسات ابلوحدة أأيضً ا مدخالت
متعلقة ابلس ياسات احمللية والعاملية من خالل العمل مع مكتب منسق اإنفاذ امللكية الفكرية واللجنة الفرعية اخلاصة 301
واللجان العديدة املتعلقة ابملعاهدات ادلولية ومجموعات العمل املتعددة ا ألطراف.

اثلثا .أأنشطة املركز
أأ.

اجلهود الإدارية والتشغيلية املتعلقة ابمللكية الفكرية

 .7يويل املركز أأهية كربى للبضائع املقدلة اليت يُرحج أأن تشلك خطر ًا عىل حصة املس هتلكني وسالمهتم .فقد ارتبط
انتشار املس تحرضات الصيدلنية املقدلة يف منطقة شامل اكليفورنيا بوفيات عديدة يف 2015؛ فقد بيعت مكوانت كهرابئية
خمصصة لالس تخدام يف الغواصات النووية اإىل مقاويل دفاع رئيس يني ،كام انكرست دراجة أأداء بسبب ضغط الاس تخدام
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العادي مما تسبب يف اإصاابت فادحة لسائقها .ومن خالل تطوير همام تشغيلية وإادارية حمس نة ،يس تطيع املركز أأن حيد من
الاثر املدمرة للبضائع املقدلة.
 .8ومن املبادرات الإدارية الهامة اجلارية حالي ًا يف املركز توثيق الإصاابت اخلطرية والارتباطات ابملنظامت الإجرامية
والاثر املرتتبة عىل ا ألعامل التجارية والاقتصاد ،واليت ترتبط يميع ًا ابلتقليد .وقد أأعلنت اإدارة الغذاء وادلواء عن أأمثةل ألفراد
انتاهبم طفح جدلي فوري بعد اس تخدام مس تحرضات جتميل مقدلة .كام أأن مثة حالت معروفة ملراهقني تعرضوا لفقدان
البرص بعد اس تخدام عدسات لصقة جتميلية مقدلة .ودلى اإدارة رشطة لوس أأجنلوس أأدةل تقمي صةل بني البضائع املقرصنة
وعصاابت الشوارع العنيفة .وقد تلقى املركز أأيض ًا معلومات مؤكدة تفيد بأأن مجموعة يف ميش يغان اكنت تبيع مس تحرضات
صيدلنية مقدلة لمتويل أأنشطة اإرهابية يف الرشق ا ألوسط .ومن مث فاإن عرض حالت حمددة عىل املس هتلكني والقامئني عىل
اإنفاذ القانون حملي ًا وعاملي ًا واجملمتع القانوين كلك من شأأنه أأن يدمع محةل التوعية التثقيفية اخلاصة ابملركز.
 .9وقد تكيف املركز عىل حنو استبايق مع الاجتاهات اجلديدة يف ا ألنشطة غري الرشعية مما أأههل اإىل وضع حافظة
تشغيلية متينة .فمثة  6معليات رئيس ية تس هتدف الاس ترياد غري الرشعي للبضائع املقدلة املرسةل اإىل اجليش ،واملس تحرضات
الصيدلنية ،و أأدوات الرعاية الصحية املقدلة ،و أأدوات التجميل ،وقطع غيار الس يارات املقدلة ،فض ًال عن املواقع الإلكرتونية
اليت تنهتك حق املؤلف والسلع الرايضية املقدلة .ولتنفيذ هذه العمليات بنجاح يتعاون املركز مع عدة واكلت خارجية خمتلفة،
مثل وزارة ادلفاع وإادارة الغذاء وادلواء ،وممثلني من قطاع الس يارات وكربى امجلعيات الرايضية ،فض ًال عن القامئني عىل اإنفاذ
القانون عىل ا ألصعدة الوطنية واحمللية والعاملية .ويف هناية لك س نة ماليةُ ،حتسب الاعتقالت والإداانت واملضبوطات
املرتبطة بلك معلية وتُقدم اإىل دائرة امجلارك وحامية احلدود ليك تس تعني هبا يف اإعداد تقريرها الإحصايئ الس نوي عن
املضبوطات يف ختام لك س نة مالية.
 .10ويف  8يوليو  ،2007أأصدر الرئيس بوش قرارا تنفيذاي لتأأسيس فريق عامل بني الواكلت معين بسالمة الواردات
تكون هممته التصدي للمخاطر الاكمنة يف الواردات من املالبس ومكوانت أأغذية احليواانت ا ألليفة وا أللعاب واملأأكولت
البحرية وغري ذكل من املنتجات الاس هتالكية .وملعاجلة ا ألهداف والغاايت اليت حددها الفريق العامل ،أأنشأأ املركز ونفذ معلية
"احلارس" ،ويه مبزنةل برانمج جامع متعدد الواكلت مصمم ملاكحفة اس ترياد املنتجات املقدلة والفاسدة والرديئة اليت تشلك
خطرا عىل حصة املس هتلكني وسالمهتم وماكحفة الاجتار يف هذه املنتجات .وقد أأدت اجلهود التعاونية يف اإطار معلية
"احلارس" اإىل ضبط سلع مثل قطع غيار طائرات وس يارات ،ومس تحرضات صيدلنية ومنتجات عناية خشصية و أأهجزة
كهرابئية ومواد غذائية.
 .11ويف مارس  ،2014شاركت اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل يف تفكيك عصابة خضمة تقدر مباليني ادلولرات اكنت تبيع
منتجات حصية وجتميلية مقدلة مثل بلسم الشفاه وزيت ا ألطفال والفازلني والفوط الصحية .وعىل مدار الس نتني املاضيتني،
تضاعف عدد منتجات العناية الشخصية املضبوطة ـ مبا يف ذكل الشامبو ومزيل العرق والغسول ـ ثالث مرات .وليك
يس تجيب املركز لهذه التطورات أأطلق معلية "امجلال املصطنع" يف  2015لس هتداف هذه املنتجات .ولكام ظهرت أأمناط
واجتاهات جديدة للتقليد ،اكن لها املركز ابملرصاد بفضل تقنيات الإنفاذ الاسرتاتيجية.

ب .معليات الإنفاذ التجاري
 .12يف  18يناير  ،2012أأطلق مقرا اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل ودائرة امجلارك وحامية احلدود خطة التقيمي والتنفيذ
امليدانيني للفريق العامل املعين ابلغش التجاري .واكن الهدف من اإطالق خطة مشرتك لتحسني اإنفاذ قوانني الغش التجاري
هو تأأسيس اإجراءات ومبادئ توجهيية فامي بني الإدارة وادلائرة لتيسري وترسيع تبادل معلومات الغش التجاري بني الواكلتني،
ومن مث يؤدي ذكل اإىل جناح املالحقات اجلنائية والإجراءات املدنية فامي خيص الانهتااكت التجارية .واكن من بني التوصيات
اإنشاء وحدات متاكمةل ملاكحفة الغش التجاري عىل املس توى امليداين .وقد ن ُفذ العديد من التوصيات الواردة يف الورقة عن
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طريق دمج وحديت الغش التجاري يف الإدارة وادلائرة ليصريا "مراكز تنس يق الإنفاذ التجاري" .وهتدف املراكز اإىل الهنوض
بتبادل املعلومات فامي بني الكياانت املعنية ابلإنفاذ التجاري ،واملساعدة يف حتديد اخلطط التجارية عىل حنو استبايق ،ودمع
التقياميت الاكمةل للمخاطر .كام أأهنا تساعد يف اإنشاء فريق متاكمل ،يعمل عىل حنو تعاوين بصفة يومية ،وتعزز الرشاكة القامئة
ابلفعل بني الإدارة وادلائرة.
 .13وجتمع املراكز بني املوارد املتاحة من خالل يمع موظفي ادلائرة والإدارة يف ماكن واحد عىل مقربة من منطقة الفحص
امجلريك لتحديد ا ألنشطة التجارية غري الرشعية وماكحفهتا ماكحفة فعاةل .وتضمن املراكز ا إلرشاف وحتديد ا ألولوايت عىل حنو
مبكرا
مشرتك بني الإدارة وادلائرة فامي خيص الإنفاذ واملنع يف املنطقة احمللية ،فض ًال عن إارشاك اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل ً
يف مرحةل الاس ترياد أأو التصدير أأو يف معلية املنع أأو يف لكهيام .وتشمل خمططات الغش اليت اكتشفهتا املراكز الشحن العابر
غري الرشعي من خالل بدلان اثلثة ،وتزييف بدل املنشأأ ،واس تغالل نظام احلجز امجلريك ،ورسقة هوية رشكة أأو مس تورد
رشعيني .ومتكن املراكز الإدارة وادلائرة من تشكيل جهبة موحدة وتقدمي حتليالت أأكرث كام ًل للحالت لعرض احلالت عىل
ماكتب النواب ا ألمريكيني.

رابعا .التعاون بني املركز والصناعة وواكلت اإنفاذ القانون العاملية
 .14سيس متر املركز يف تعزيز أأوارص التعاون مع الصناعة وواكلت اإنفاذ القانون العاملية .فال توجد منظمة خري منه يف
حامية حقوق املؤلف والعالمات التجارية ،ول توجد منظمة خري منه يف الاس تخبارات اليت حتدد مواقع املقدلين .وتعد أأنشطة
التوعية وتبادل الاس تخبارات مع الصناعة من املوارد الكربى اليت يتعني الاتاكء علهيا للوصول اإىل حتقيقات قوية .كام أأن
التفاعل مع الصناعة جيعل معالء الإنفاذ أأكرث كفاءة ويوفر اإسهامات ل تُعد ول ُحتىص لفائدة التحقيقات .فاإن املمثلني من اكفة
قطاعات الصناعة مدعوون دعوة دامئة لزايرة املركز بغية بدء حوار ممثر حول منع رسقة امللكية الفكرية.
 .15ويلزتم املركز ابلتعاون مع واكلت اإنفاذ القانون العاملية بشأأن معليات ماكحفة التقليد حول العامل .ففي يونيو ،2015
نسق املركز مع الإنرتبول دلمع معلية "ابجنيا" ،وقد متخض هذا التنس يق عن امجلع بني  115بدل ًا و 236واكةل ملاكحفة بيع
ا ألدوية غري الرشعية عرب الإنرتنت .و أأدت معليات العام املايض اإىل ضبط ما يزيد عن  20مليون دواء مقدل وغري رشعي
واليت تقدر مبا يقرب من  81مليون دولر أأمرييك .و أأدت أأيض ًا اإىل اعتقال  156فردا ومعلومات اإضافية تدمع  429معلية
حتقيق .وسيس متر املركز يف دمع مرشوع "عرب ا ألطلنطي" كجزء من معلية "يف مواقعنا" ،وهو مرشوع مشرتك بني اإدارة
حتقيقات ا ألمن ادلاخيل واليوروبول ،واذلي يمع بني الصناعة وواكلت اإنفاذ القانون عرب ً 27بدلا لإغالق  37479امس نطاق
يف الس نة املالية  2015واليت اكنت تبيع عىل حنو غري رشعي سلعا مقدلة عرب الإنرتنت اإىل مس هتلكني غري واعني.

خامسا.

خامتة

 .16لك عام ،يصل ما هو أأكرث من  11مليون حاوية حبرية اإىل موائن الولايت املتحدة .ويف احلدود الربية ،تصل 10
ماليني أأخرى عن طريق الشاحنات و 3ماليني عن طريق السكك احلديدية .كام يصل ربع بليون محولت وبريد وطرود
حشن رسيع أأخرى عرب اجلو .وتظل الواكلت يف اإدارة حتقيقات ا ألمن ادلاخيل يقظة يف اس هتداف الشحنات اليت تشلك
خطرا عىل الشعب ا ألمرييك .ففي س نة  ،2015وصل اإجاميل عدد مضبوطات املركز اإىل  28865واليت تقدر قميهتا مببلغ
 1.35بليون دولر أأمرييك .و أأدت هجود املركز يف اإنفاذ القانون يف س نة  2015اإىل  538اعتقا ًل ،و 339اهتاما و 357اإدانة.
ويلزتم املركز بدمع اإنفاذ امللكية الفكرية مبا حيمي املس هتلكني والاقتصاد ا ألمرييك فامي يفكك ش باكت التوزيع الإجرامية.
[هناية الوثيقة]

