
 

 

A 

WIPO/ACE/12/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 مايو 18التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 

 التي تقدمها الويبو يف جمال إنفاذ حقوق امللكية الفكرية التشريعيةاملساعدة 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 ملخص

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت  تُلقي ضطلع هبا أأمانة تهذه الوثيقة الضوء عىل السامت الرئيس ية للمساعدة الترشيعية يف جمال اإ
ذاكء " 17رمق من خالل برانجمها )الويبو( املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ىل  الوثيقة دفهتالاحرتام للملكية الفكرية". و اإ اإ

طار  تقدمي حملة عامة عن م اليتهذه املساعدة ونطاق ومضمون اإ نفاذ، مبا يامتىش  وفقا   تُقدَّ لولية اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
"( عىل النحو احملدد يف أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية)" 2.1ھ مع النتيجة املرتقبة

طا  .أأجندة الويبو للتمنيةتوصيات من  45ر التوصية برانمج الويبو ومزيانيهتا، ويف اإ

 الإطار .أأول  

الاسرتاتيجي السادس الويبو هدف  2008يف عام امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عمتدت ا .1
ىل  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية". ويدعو الهدف الاسرتاتيجي السادس اإ بيئة مواتية  هتيئةاملعنون "التعاون ادلويل عىل اإ

برانمج  تربويُع  .1التمنية أأجندةتوصيات من  45من روح التوصية  مس تدام، انطالقا   عىل حنوز احرتام امللكية الفكرية عزّ تُ 
ُ  17 الويبو رمق ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية"( الربانمج الرئييس امل مساعدة عترب وتُ هذا الهدف الاسرتاتيجي. بتنفيذ ف لكَّ )"اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  وفقا  ، 17أأحد أأنشطة الربانمج  ادلول الأعضاء من خالل تقدمي املساعدة الترشيعية املتعلقة ابإ
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طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية من توصيات أأجندة التمنية تتطلب من الويبو " 45التوصية   نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ
نفاذها يف "ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث  بداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا  تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية واإ للمنفعة املتبادةل ملنتجي  تشجيع الإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتاما من  7، مبا يتفق مع املادة "تاملعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية واإ
 ."تريبس اتفاق
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نفاذ والنتيجة املرتقبة ل أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال )" 2.1ھولية اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 ، عىل النحو احملدد يف برانمج الويبو ومزيانيهتا."(امللكية الفكرية

ىل تقدمي مزيد من املعلومات  .2 مرشيعية بشأأن املساعدة الت والأفاكر وهتدف هذه الوثيقة اإ نفاذ حقوق  اليت تُقدَّ يف جمال اإ
يضاحاتعىل  الوثيقة تويحت امللكية الفكرية. و  حصائية منذ  مبا ،هذه املساعدة نطاقبشأأن  اإ  2014يناير  1يف ذكل بياانت اإ

 .2مضموهناو 

 نطاقال  اثنيا.

نفاذ امللكية الفكرية، مبا  تُسدي،  ادلوةل العضو بناء عىل طلب .3 يناسب أأمانة الويبو املشورة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابإ
التفاق املتعلق ، ومع مراعاة مواطن املرونة واخليارات الواردة يف اجلزء الثالث من أأوضاعه احملددةو الطالب احتياجات البدل 

طار ثنايئ قدَّ وتُ . 3ابجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس( يف كنف م مجيع خدمات املشورة الترشيعية يف اإ
ىل البدلان النامية متوتش  . احلياد والرسية تعليقات عىل والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية  منوا  الأقل البدلان و ل املساعدة املقدمة اإ

نفاذ امللكية الفكرية مرشوع عىل نفاذ امللكية  مساعدة يف/ومشورة ،الأحاكم الوطنية املتعلقة ابإ عداد الأحاكم املتعلقة ابإ اإ
نفاذ امللكية الفكرية مع  استشارية   بعثة   الترشيعية   الفكرية. وميكن أأن تس بق املساعدة   واضعي ملناقشة املسائل املتعلقة ابإ

نفاذ امللكية . وتسرتشد املساعدة الترشيعية يف جمال اإ عهنا ادلوةل العضو الطالبة تُعرباحلاجة اليت ، وذكل حسب الس ياسات
 .45و 145و 134رمق التمنية  أأجندةالفكرية بتوصيات 

نفاذ امللكية الفكرية يف مشاريع قوانني امللكية الفكرية غالبا  ما و  .4 )مرشوع قانون  "املوضوعية"ترد الأحاكم املتعلقة ابإ
خلانون حق املؤلف، الصناعية، ومرشوع قانون الرباءات، ومرشوع قتصاممي العالمات التجارية، ومرشوع قانون ال  (، اإ

العمل يف  تشرتك وحينئذ. برمته املساعدة الترشيعية فامي يتعلق مبرشوع قانون امللكية الفكرية ذي الصةلعادة  ما تُطلب و 
ذاكءالويبو اخملتصة اليت تقدم املساعدة الترشيعية، مع شعبة  ُشعب ش ىت ذ يتنف تتوىل الاحرتام للملكية الفكرية اليت  اإ

نفاذ.ميتقدو  17 الربانمج   تعليقات عىل الأحاكم املتعلقة ابلإ
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ىل يوني 2010لفرتة من يناير خالل االإشارة اإىل أأن الهدف الاسرتاتيجي السادس قد جرى تقيميه جتدر    2014 واإ
(http://www.wipo.int/export/sites/www/about-

wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf ّبشأأن  ن التقيمي معلومات عن املساعدة الترشيعية(. وتضم
نفاذ امللكية الفكرية )الصفحة   ها،وحياد املشورةجودة أأكدت ارتفاع مع عينة من البدلان املس تفيدة اليت ُأجريت : "املقابالت أأن 35الفقرة ُذكر يف (. و 12اإ

ت هذه من احللول الثابتة. وأأبرز بدل   ،يوهباغري متحزية. وبوجه عام، أأعربت البدلان املس تفيدة عن تقديرها لطريقة عرض اخليارات مبزاايها وع واعُتربت املشورة 
البدلان املس تفيدة  تقدير اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. وأأثبت التقيمي ةحة الواردة يفرونة املاعتبارات بشأأن مواطن  تنأأن تعليقات الويبو تضمّ  أأيضا  البدلان 

ىل ادلول الأعضاء".من التعليقات املق من خالل ادلراسة املكتبية لعينة خمتارة عشوائيا    دمة اإ
3

نفاذ امللكية الفكرية، انظر الفقرة بوصفه املعيار املرجعي فامي يتعلق ابجلزء الثالث من اتفاق تريبس    أأدانه. 7للمساعدة الترشيعية يف جمال اإ
4

منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب ال"  طلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
 ."حمل جداول زمنية لس تكاملهااخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا  وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تكون الأنشطة 

5
عاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  مشورهتا "  بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ

طار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية  ."والانتفاع هبا، وذكل يف اإ
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ىل مجموعة من التعليقات ) 31مت ّد  ، قُ 2014يناير  1ومنذ  .5  .6(مجموعات قيد الإعداد مخسابلإضافة اإ

 :7واكن التوزيع اجلغرايف لدلول الأعضاء املتلقية كام ييل .6

 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية"( اجلزء الثالث الواردة يف  الواحدة والعرشونحاكم الأ و  .7 من تتأألف  8اتفاق تريبس من)"اإ
اتحة لزتامات أأعضاء منظمة التجارة العاملية )مع احلد الأدىن ل ُ منوا   الأقل لبدلانل فرتة انتقالية اإ  أأدانه( بنيَّ ، عىل النحو امل

ىل املتعدد الأطراف اذلي يتضمن الوحيد اتفاق تريبس الصك املعياري ادلويل يُعترب يارات. و اخل نة و ور املمواطن  ابلإضافة اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ومن ثَّ  اجلزء الثالث من اتفاق تريبس املعيار املرجعي  يشلك ،مجموعة اكمةل من القواعد املتعلقة ابإ

نفاذ امللكية الفكرية: ويف ضوء هذه الأحاكم،لتقدمي املساعدة الترشي  ع  عية يف جمال اإ نفاذ يُراج  مرشوع الأحاكم املتعلقة ابلإ
بني الويبو ومنظمة املربم من التفاق  4مع املادة  هذا أأيضا  يامتىش طلب من أأمانة الويبو التعليق عليه. و يُ ي اذل

 .9العاملية التجارة

 الاحتياجات والأوضاع احملددة السائدة يف ادلوةل العضو الطالبة:يف الاعتبار  وتؤخذ .8

مة، من حيث لز  مُ  تكون ، ومن ثَّ أأيضا   يف منظمة التجارة العاملية تكون ادلوةل العضو الطالبة عضوا  حيامن  -
ذا اكنت هذه ادلوةل العضو حتديد ن املهم مفاملبدأأ، ابجلزء الثالث من اتفاق تريبس،  من  ارهاأأهال  لعتبما اإ

تنفيذ أأحاكم اجلزء الثالث من اتفاق تريبس قبل أأن ب  ا  ملز  مُ  يكون ل منوا  الأقل البدل ف أأم ل؛ منوا  البدلان الأقل 
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اليت قيد لتعليقات املطلوبة و من اتعليقات اليت س بق تقدميها واجملموعات امخلس من ال يف احلس بان اجملموعات امخلس يضع  2017عام ب العدد اخلاص 
 من اترخي الوثيقة. اعتبارا   دعداالإ 

7
لأن بعض ادلول الأعضاء طلبت املساعدة  2و 1( الواردة يف اجلدولني 36ت )( أأقل من عدد مجموعات التعليقا32) 3عدد البدلان املشاركة يف اجلدول  

 من التعليقات.حدة واتلقت أأكرث من مجموعة من ثَّ الترشيعية أأكرث من مرة، و 
8

 من اتفاق تريبس. 61اإىل  41املواد من  
9

 http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305457 

12 

3 

11 
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قلمي : 3اجلدول   2017-2014عدد البدلان املتلقية حسب الإ
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ذا طلب202110يوليو  1أأو قبل  منوا  الأقل البدلان رج من زمرة خي  منوا  الأقل لبدلان أأحد ا . ومع ذكل، اإ
ن التعليقات س الويبو ساعدةم  نفاذ امللكية الفكرية، فاإ ىل حد قدَّ تُ وف الترشيعية يف جمال اإ يف ضوء  بعيدم اإ

ُ  هطابععىل هم امل  التنبيهمع  –اجلزء الثالث من اتفاق تريبس   نطاقا  شمل ت اليت  ما دامت أأحاكمه، –م لز  غري امل
م  ،من ال ليات الإجرائية والتدابري التصحيحية واسعا   طارا  تُقّد  عىل  ا  لمعايري ادلنيا املطبقة معليّ ل شامال   اإ

 ادلويل. الصعيد

ىل  - نفاذ املعمول هبا ابلفعل يف املتعلقة  ذات الصةلمجيع الترشيعات  ا  جيدفهام  فهم أأن ت حتتاج أأمانة الويبو اإ ابلإ
ما توجد هذه الأحاكم خارج قوانني امللكية الفكرية، يف نصوص قانونية ذات طابع  ادلوةل العضو الطالبة. وكثريا  

قانون ال، مثل الترشيعات اليت تنظم الإجراءات املدنية أأو اجلنائية، والقانون املدين، والقانون اجلنايئ، و أأعّ 
 بطل  حيامن تُ . ولهذا السبب، اوغريهحبامية املس هتكل، واملعايري، وجتارة السلع،  ةاملتعلق ات، والترشيعامجلريك

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ب م قّد  أأن تُ  العضو من ادلوةل طلب أأول  يُ عام، وجه مساعدة ترشيعية فامي يتعلق ابإ
اجلزء الثالث من اتفاق تريبس ما مل عىل من خالل الرد عىل اس تبيان قامئ  احلايلمعلومات عن الإطار القانوين 

 .11مت ابلفعل أأو متاحة بسهوةلّد  تكن هذه املعلومات قد قُ 

َّق عليه يثريمرشوع القانون يبدو أأن أأحد أأحاكم وعندما  .9 ىل رضورة تعديهلمشلكة ما  املُعل لأمانة الويبو ميكن ، تشري اإ
ىل  ،أأيضا   مقّد  أأن تُ  هذه الأمثةل  ، أأو ل تكون،عىل الصياغة. وقد تكونأأو أأكرث  التعليقات والتفسريات، مثال  ابلإضافة اإ

 ل ميكن اعتبارها أأحاكما  ويف بدلان أأخرى. وجيري التشديد ابنتظام عىل أأن هذه جمرد أأمثةل  ساريةمس متدة من قوانني 
 .جيب اعامتدها كام يه منوذجية  

 املضمون اثلثا .

نفاذ امللكية الفكرية، تبدأأ أأمانة الويبو دامئا   .10 عند  ذكري ابلعنارص التالية:ابلت عند تقدمي املساعدة الترشيعية يف جمال اإ
نفاذ امللكية الفكرية اليت تتجاوز ما هو مطلوب تطبيق تنفيذ اتفاق تريبس، يمتتع أأعضاء منظمة التجارة العاملية حبرية  أأحاكم اإ

أأن تأأخذ  ،عند اختاذ هذا القرار، . بيد أأنه من املهم12يف اتفاق تريبس، ما دامت هذه التدابري ل تتعارض مع التفاق
املالية والبرشية. وترد مراعاة قةل املوارد عن  السائدة، فضال  الاقتصادية والسلطات الوطنية يف الاعتبار الظروف الاجامتعية 

ىل تريبس من اتفاق  8و 7يف املادتني  شارات اإ الأوسع نطاقا  اخلاصة  شواغلما قد ترغب ادلول الأعضاء يف النظر فيه من ال اإ
 التمنية.التوجه حنو الصحة العامة و و قتصادية الاية وجامتع الا ابلأمور

يف  متنوعة توجد أأوضاع . وقدنطاق اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، حيامث اكن ذكل مالمئا  عن التعليقات  خترجقد و  .11
 هذا الصدد:

قلميي متعدد الأطراف يتضمن أأحاكما   ميكن لدلوةل العضو الطالبة أأن تكون طرفا   - دة حدَّ مُ  يف صك دويل أأو اإ
نفاذ ول  حدى ادلول اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. وعىل وجه التحديد، عندما تطلب يتناولها تتعلق ابلإ اإ

نفاذ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وعندما تكون هذه ادلوةل العضو الأعضاء  مساعدة ترشيعية فامي يتعلق ابإ
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، دون 2021يوليو  1تفاق تريبس متديد فرتة الانتقال حىت املعين اب، قرر جملس منظمة التجارة العاملية 2013يف عام و. 66.1اتفاق تريبس، املادة  
ماكنية متديدالإخال  (.https://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_11jun13_e.htm) يف الوقت املناسب ا  اإضافي ها متديدا  ل ابإ

11
نفاذ WIPO Lexقاعدة بياانت الويبو القانونية )يف ، مىت اكنت متاحةلمعلومات، ل الأخرى صادراملميكن الاطالع عىل   ( ويف الترشيعات املتعلقة ابلإ

 .ابتفاق تريبسجملس منظمة التجارة العاملية املعين هبا و/أأو راجعها غ بل  اليت أُ 
12

 من اتفاق تريبس. 1.1املادة  
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م، عند شأأن الأداء والتسجيل الصويت، يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو ب  طرفا   تُقدَّ
دارة احلقوق 13الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجيةتعليقات بشأأن تنفيذ الرضورة،   .14ومعلومات اإ

ذا فاجلزء الثالث من اتفاق تريبس. اليت ل يتناولها  احملددةشالكت بعض امل  ما مرشوع قانونعن قد تنشأأ  - اإ
ىل هذه امل وجَّ اكن الأمر كذكل، يُ  ذا اكنت. عىل سبيل املثال، تشالكه انتباه السلطات الوطنية اإ الأحاكم  اإ

اليقني القانوين.  من أأجلاحلق ذكل قرتح توضيح يُ ف موضع شك،  يف رفع ادلعوىاحملمتلني  عنياملدّ حق  ترتك
طار التدابري وضعتقدمي معلومات عن من الأمثةل الأخرى و  . 15دوديةاحل ما يسمى "الإجراءات املبسطة" يف اإ

نفاذ تطورات التطورات الترشيعية و عن معلومات  ، عند الطلب،متّد  وابملثل، قُ  السوابق القضائية بشأأن اإ
 .16امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية

اعدة الترشيعية اليت تقدهما أأمانة الويبو يف جمال لمساملرجعي ل عيار امل  ، كام أأرشان،اجلزء الثالث من اتفاق تريبسيُعترب و  .12
ل نفاذ امللكية الفكرية. ول يسمح نطاق هذه الوثيقة وجحمها اإ النقاط الرئيس ية اليت ابلفقرات التالية لتسليط الضوء عىل  اإ

 ذه الأحاكم.ناقش عادة يف ضوء اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، ول س امي مواطن املرونة واخليارات الواردة يف هتُ 

ن  .13 الكثري من الشواغل. ومن  ، يف الأحوال العادية،تثري نمن اتفاق تريبس ل 41الالزتامات العامة الواردة يف املادة اإ
اا  املتخصصة يف امللكية احملساعدة ترشيعية املشورة بشأأن الطالبة مل بعض ادلول الأعضاء  تلمتسوهجة نظر مؤسس ية، 

نشاء حماا  متخصصة يف امللكية الفكرية، عىل النحو املنصوص  الفكرية. ويف هذا الصدد، بعد التذكري بعدم وجود أأي الزتام ابإ
يف جمال ربة اخل زايدةالفوائد احملمتةل )مثل من  كل  ش بأأسلوب حمايديُناق  من اتفاق تريبس،  5.41عليه رصاحة يف املادة 

حاكم الأ  امللكية الفكرية، وحتسني اتساقبقضااي ممارسات احملاا  فامي يتعلق  قضاة متخصصني، وتوحيد دلىامللكية الفكرية 
ماكنية التنبؤ بنتاجئ التقايض( واجلوانب السلبية )مثل التاكليف من حيث املوارد البرشية واملالية والهيلكيةقضائيةال  ،، واإ

جامتعي الاقانوين والشهد امل  عنوالانفصال  ، املعينامللكية الفكرية يف البدل قضااي مكية يف ضوءوالقدرة عىل حتمل التاكليف 
نفاذجبمةل أأمور مهنا هذه املناقشة  وتس تنريكرب(، الأ  طار اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ  .17العمل املنجز يف اإ

طار الإجراءات املدنية أأما  .14 ذات  تريبسلضامن الامتثال ملتطلبات أأحاكم اتفاق  هاتناول  ميكن أأيضا  ف مسائل الأدةل يف اإ
 ،من اتفاق تريبس 47و 2.43. ويتحقق ذكل من خالل تسليط الضوء عىل اخليارات املنصوص علهيا يف املادتني 18الصةل

ذا اكنت ادلوةل العضو ترغب يف تنفيذ هذه اخليارات.امل صياغة ال أأمثةل عىل  وعرض  مكنة لأأحاكم اإ

يضاحات واقرتاحات خلاصة اباحاكم لأ م تعليقات ترشيعية فامي يتعلق ابقدَّ وابملثل، تُ  .15 تكون  قدلتدابري املؤقتة، مع اإ
أأحاكم قانونية من عىل من اتفاق تريبس و/أأو أأمثةل  50ملادة مبا يامتىش مع امصحوبة بأأمثةل عىل الصياغة املمكنة لأأحاكم 

 من اتفاق تريبس. 50املادة  تطبقالويبو اليت ادلول الأخرى الأعضاء يف 

، نقطة رئيس ية يف 21اجلزاءات وغريها من 20تعويضاتوال  19الأوامر القضائية  املدنية، أأي  الإجراءات  ما تكون وكثريا   .16
 اخلاصة ابلتعويضات، 45املسائل املتعلقة بتنفيذ املادة  جيري تناولما  التعليقات الترشيعية. وعىل وجه اخلصوص، كثريا  

                                                
13

 .معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتمن  18، واملادة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفمن  11 املادة 
14

 .معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتمن  19ادة ، واملمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفمن  12 املادة 
15

 أأدانه. 18انظر الفقرة  
16

نفاذ امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية أأيضا  نوقشت   نفاذ. انظر داخلالتطورات املتعلقة ابإ طار اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ  اإ
، WIPO/ACE/10/20 to 21، وWIPO/ACE/10/18، وWIPO/ACE/9/27، وWIPO/ACE/9/20 to 24 :الواثئق

 .، وغريهاWIPO/ACE/10/24 and 25و
17

ُ  لتسويةانظر املساهامت الس بع بشأأن "أ ليات   عة منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل" امل  .WIPO/ACE/11/7الوثيقة  يفجمَّ
18

م وعالوة عىل ذكل، من اتفاق تريبس.  50.1 )ب( 1.50 و 47و 43و 42املواد   عبء اخلاصة بمن اتفاق تريبس  34تنفيذ املادة بشأأن تعليقات تُقدَّ
 قوانني الرباءات.يف مشاريع نفاذ لإ لب تقدمي مساعدة ترشيعية بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلكام طُ وذكل  طريقة التصنيع،براءات  قضاايالإثبات يف 



WIPO/ACE/12/14 
6 
 

من اتفاق تريبس. ويف  45مللكية الفكرية وبسبب صياغة املادة  دعاوى التقدير التعويضات يف بالغةوذكل بسبب الأمهية ال 
 مزيدا   تس توجبقد  اليت –تكوين الكفاءات( املسائل املتكررة يف املساعدة الترشيعية )وأأنشطة أأمه فامي ييل هذا الصدد، 

نفاذ: طار اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ  من العمل يف اإ

الأدىن  للمعيار يترصف بسوء نية، وفقا   اكن فهيا املعتدياليت قضااي عىل التعويضات هل س تقترص ال  -
ذا اكن املعتدون  ، أأم أأهنا س تكون متاحة أأيضا  1.45 لامدةل أأهنم  اعلمو ن يرتض أأ من املفاكن أأو  ونيعلماإ

 ؟ُمتعّد  ط ايف نششاركون م 

ب مقدار التعويضاتكيف يُقميَّ الرضر  - حدى ؟ وكيف ُُيس  تعويض يف رضر لتقيمي الق المنوذجية الطر تمتثل اإ
ب، ولكن كيف الفائتةعن أأرابحه صاحب احلق   ؟الفائتة الأرابح حُتس 

ماكنية هل  - ماكنيةوجد هذتتريبس؟  من اتفاق 2.45يار املادة تنفيذا  خل  ،الأرابح اسرتدادتوجد اإ يف كثري  ه الإ
ما كبديل أأو  الأنظمة من ىل  )اجلزئية( ضافةابلإ القضائية، اإ  .ةتالفائ  الفعلية لأرابحااإ

ضافية  تؤخذ يف الاعتبارهل  - عالانت اإ عىل النحو الاكيف تاكليف اكتشاف التعدي والتصدي هل )عن طريق اإ
هنائه، مبا يف ذكل التاكليف القضائية؟ وماذا عن أأتعاب احملايم املناس بة، اليت  (مثال   املنتجات اخملالفة ملنافسة واإ

 من اتفاق تريبس؟ 2.45أأمرا  اختياراي  مبوجب املادة أأخذها يف الاعتبار عترب يُ 

قنوات خارج ال  السلع اخملالفة لتللص منأأخرى، مثل سلطة الأمر ابجزاءات من اتفاق تريبس عىل  46وتنص املادة  .17
تالفها  أأو ةيالتجار  مىت اكنت السلع اخملالفة،  صنعيف بصورة رئيس ية التللص من املواد والأدوات اليت تس تلدم فضال  عن ، اإ
ذا لزم الأمر، التدابري متناس بة. هذه  م، اإ ، مع 22من اتفاق تريبس 46النطاق ادلقيق ملبادئ املادة بشأأن تعليقات كام تُقدَّ

نفاذ فامي يتعلق مبسأأةل  املتعدية عىل امللكية الفكرية التللص من السلع مراعاة العمل املنجز يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ىل ، 23مرض ابلبيئةختلصا  غري  يف كثري سوف ترسي  46تنفيذ املادة اخلاصة ب صياغة املمكنة. والتعليقات عىل ال أأمثةل ابلإضافة اإ

 املتعدية س فامي يتعلق ابلتللص من السلعمن اتفاق تريب 61و 59، عىل تنفيذ املادتني تغيري ما يلزم تغيريهبعد من الأحيان، 
 تصنيعها.يف بصورة رئيس ية  اليت اس ُتلدمتو/أأو الأدوات واملواد 

صوخيُ  .18 بداء املشورة أأو  لإسداءجزء كبري من املساعدة الترشيعية  صَّ خلاصة مشاريع الأحاكم ا ات بشأأنالتعليقاإ
ىل  51يف ضوء املواد من  يةتدابري احلدودل اب اجلوانب التالية عن  تُدرس، أأخصمن اتفاق تريبس. وعىل وجه  60اإ

ذا اكنت  "1" كثب:  حتمل عالمة جتارية مقدلة يُزع أأهنا اليت التدابري احلدودية منصوص علهيا يف حالت اس ترياد السلعما اإ
عىل  ،أأو – 51احلد الأدىن من الالزتام اذلي تفرضه املادة  وهو –عىل حق املؤلف تشلك قرصنة  اليت يُزع أأهناأأو السلع 

ذا اكنت العكس من ذكل،  ذا اكن ذكل ي ، و 51لامدة لالأدىن املعيار فامي يتجاوز هيا منصوص عل يةاحلدودالتدابري ما اإ تفق ما اإ
من  بعدهاوما  52الإجراء املتعلق ابلتدابري احلدودية، يف ضوء املادة " 2"؛ أأم ل اواحتياجاهت ادلوةل العضو الطالبة مقصدمع 

ذا لزم الأمر، مقدَّ اتفاق تريبس. وتُ  امن توافقها مع ض من أأجل مكنة لأأحاكم اجلديدةامل صياغة ال عدةل أأو املصياغة ال عىل أأمثةل  ،اإ
ىل ذكل، ذات الصةل أأحاكم اتفاق تريبس ح. وابلإضافة اإ مواطن املرونة واخليارات الواردة يف  ،، حيامث اكن ذكل مالمئا  ترُش 

                                                
19

 من اتفاق تريبس. 44املادة  
20

 اتفاق تريبس.من  45املادة  
21

 من اتفاق تريبس. 46املادة  
22

التدابري املؤثرة يف حامية حقوق امللكية الفكرية  –الصني تأأخذ يف الاعتبار تقرير فريق منظمة التجارة العاملية،  46بادئ املادة اخلاصة مب التعليقات  
 .2009يناير  WT/DS/362R، 26 ،واإنفاذها

23
قلمي أ س يا واحمليط داخل وتدمريها رصنة للتللص من السلع املقدلة والسلع املق اليةق احلابلطر انظر ديفيد بالكميور، دراسة تتعلق   اإ

 (.WIPO/ACE/12/3)تعدية عىل امللكية الفكرية من السلع امل بيئيا  التللص ال من  عن، دراسة جارد ( ومارتنWIPO/ACE/6/8) الهادئ
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بشأأن  ا  قرار ، اتمعىل أأن تتلذ، عن عمل مساعدة ادلوةل العضو من أأجل من اتفاق تريبس  6026و 5825و 5724املواد 
قدر  وغنية ابملعلوماتواحد أأو أأكرث من هذه اخليارات. وليك تكون التعليقات مفيدة أأو عدم اس تلدام خيار اس تلدام 

ىل  بزماهما خذؤ يُ املبادرات الترشيعية اجلديدة اليت معلومات عن  أأيضا  أأن تتضمن الإماكن، ميكن  يف بدلان أأخرى وقد تضيف اإ
عن الاجتاه الترشيعي القامئ معلومات التعليقات تتضمن ما هو منصوص عليه يف اتفاق تريبس. فعىل سبيل املثال، ميكن أأن 

ىل  51ىش مع املواد من اس تكامل التدابري احلدودية مبا يامت املمتثل يف يف عدة بدلان جراءات حدودية ابإ من اتفاق تريبس " 60اإ
اليت يُزع أأهنا وفر وس يةل فعاةل من حيث التلكفة للتعامل مع اس ترياد السلع ذكل يما دام سطة" ل يتناولها اتفاق تريبس، مب 

ىل حتقيق  اخملازنيف تعدهيا  امللكية الفكرية )تقليل وقت ختزين السلع املزعومعىل حقوق متعدية  جيابية من ابلإضافة اإ نتاجئ اإ
ىل تلكفة أأكرباليت تس تغرق وقتا  طويال   قضائيةالجراءات الإ  وتفادي؛ اخملازنحة يف  املساريحيث التاكليف وتوف (. وحتتاج اإ

تالف  جيوزومبوجب هذا "الإجراء املبسط"  ىل قرار بشأأن تعدهيا  املزعومالسلع اإ موضوع أأو التللص مهنا دون احلاجة اإ
عىل  –يف ظروف حمددة  ةموجود اميكن اعتباره يتال – املوافقةمن السلطة اخملتصة، يف ظروف حمددة، ل س امي القضية 

سلع أأو صاحب ال سلع امجلريك لل  الإقرارابمسه صدر الشخص اذلي و  "2"صاحب احلق  "1"بل ك من من ق  سلع ال  تدمري
ليهاملس تورد أأو املاكل  )أأي    .27السلع( املتجهة اإ

من اتفاق تريبس. وتشمل املسائل اليت  61ضوء املادة  تعليقات بشأأن جترمي انهتااكت امللكية الفكرية يف م أأيضا  قدَّ وتُ  .19
 تناولها ما ييل:جيري ما  كثريا  

جراءات وعقوابت جنائية يف ابلنعدم وجود أأي الزتام  - املتعمد  قليد"الت خبالف قضااي قضااي الص عىل اإ
نطاق هذه املصطلحات ومعناها، بدقة د دَّ للعالمات التجارية أأو قرصنة حق املؤلف عىل نطاق جتاري". وُيُ 

ىليف املقام الأول وذكل  . وابملثل، WT/DS/362R28قضية ال منظمة التجارة العاملية يف  فريقتقرير  ابلرجوع اإ
م مزيد من التفاصيل عن ىل أأنه مفهوم "النطاق التجاري"  يُقدَّ جيب أأن قصود أأن النشاط املمضنا  يعين فيُشار اإ

ذا اإ . و 29نوعا  مابمكية كبرية  ، أأي  يكون بمكية معينةأأن من أأجل الرحب، و  طلع بهيُض طابع جتاري، أأي   ذايكون 
 يف حاةلالإجراءات اجلنائية  مثلكحد أأدىن ) 61املادة  تفرضهيف جتاوز ما ترغب ادلوةل العضو الطالبة اكنت 

 .30هذا املسكلأ اثر تناول  كذكليجري رباءات(، ف الانهتااكت 

والقرصنة ينبغي أأن  التقليدعىل أأن العقوابت اجلنائية املفروضة عىل  61العقوابت، حيث تنص املادة  مس توى -
طار تتسق مع العقوابت املطبقة عىل اجلرامئ ذات اخلطورة املاكفئة. وا ينبغي أأيضا  أأن ولكهن ةتكون رادع يف اإ

العقوابت ادلنيا اليت  منالتعليقات  حتذرما  حتديد العقوابت املناس بة. وكثريا   دوةلهذه احلدود، يتعني عىل ك 
صدار حمك متناسب يف ضوء مجيع الظروف ذات  حرية ترصفمن شأأهنا أأن تقلل من  القايض اخملتص يف اإ

 الصةل ابلقضية.

                                                
24

 من اتفاق تريبس. 57امجلةل الأخرية من املادة معلومات، انظر احلصول عىل فامي يتعلق حبق  
25

 لوقفمن تلقاء نفسها  الترصف بصالحيةلسلطات اخملتصة تمتتع امن اتفاق تريبس، جيوز لأعضاء منظمة التجارة العاملية أأن يقرروا أأن  58للامدة  وفقا   
 .يت يُزع  أأهنا متعديةالإفراج عن السلع ال

26
أأي  "، السلع املس توردة بمكيات ضئيةل ي عىليف عدم تطبيق تدبري حدوداحلرية عضاء منظمة التجارة العاملية لأ بس، من اتفاق تري  60ابملادة  معال   

 صغرية".طرود ل يف رس  و تُ أأ الشخصية املسافرين أأمتعة ترد مضن  ة اليتغري التجاريصبغة من السلع ذات ال الضئيةل مكيات ال 
27

نفاذ الإ بشأأن  608/2013رمق )الاحتاد الأورويب( اء املبسط" يف الإطار القانوين لالحتاد الأورويب: لحئة ميكن الاطالع عىل مثال واحض عىل "الإجر  
 (.1)23، املادة L181/15، 2013حلقوق امللكية الفكرية، اجلريدة الرمسية لالحتاد الأورويب،  امجلريك

28
ليه، الفقرة  ، يفWT/DS/362R، منظمة التجارة العاملية فريقتقرير    . 520.7املرجع املشار اإ

29
 .545.7و 544.7نفسه، الفقرة السابق املرجع  

30
ىل الوثيقة يُ   )"مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل  CDIP/15/6شار يف هذا الصدد اإ

ُ اجلزء الرابع"( ا –الصعيد الوطين والإقلميي  طار قدَّ مل أأو عدم فرض املرونة يف  مهنا مجةل أأمور . وتبحث هذه الوثيقةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةمة يف اإ
نفاذ الرباءات. عندفرض عقوابت جنائية   اإ
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 خامتة رابعا .

نفاذ امللكية الفكرية مفيدة و  ُُيرص أأشد احلرص عىل .20 غنية ابملعلومات ضامن أأن تكون املساعدة الترشيعية يف جمال اإ
ىل ستند ت وحمايدة وموضوعية. و  اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، اذلي ل يزال هو املساعدة الترشيعية يف املقام الأول اإ

نفاذ امللكية الفكرية يل ي فص ت الوحيدة املتعددة الأطراف اليت تتضمن قواعد السارية املعاهدة  د أأدىن من الالزتامات حبة بشأأن اإ
لتلبية احتياجات ادلوةل العضو الطالبة، مع  خصيصا   املساعدة الترشيعية مصممة  تكون مرونة وخيارات. و  عن مواطن فضال  

املساعدة ف. عىل الصعيد ادلويل دلوةل العضوارضورة ضامن الامتثال للزتامات للقيود البرشية واملالية، و التامة ل راعاة امل
( وكذكل أأةحاب نيدلوةل واملس هتلكلم هبدف حامية املصلحة العامة )قدَّ وتُ  ،الطلب قامئة عىل ، عىل وجه التحديد،الترشيعية

 التمنية. أأجندةتوصيات من  45و 14و 13مع التوصيات مبا يامتىش احلقوق، يف توازن بني احلقوق والالزتامات 

 ]هناية الوثيقة[


