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 2017سبمترب  6اإىل  4جنيف، من 

 
 

 تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية على الصعيدين الوطني واإلقليمي

عدادمن مساهامت   والياابن وانميبيا والفلبني واتيلند وتركيا وفييت انم والصني أأرمينيا وش ييل اإ

نفاذ )اللجنة( يف دورهتا العارشة عىل النظر  .1 "تبادل املعلومات حول  يف موضوعاتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل  أ ليات سسوية التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

كندا يه  ،أأبلغت مثاين دول أأعضاءدورهتا احلادية عرشة، وخالل  منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل وفعاةل".
يطاليا وابكس تان والربتغال والإمارات العربية املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية عن جتارهبا يف جمال  ،وجورجيا والهند واإ

نفاذ ح  .1قوق امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطينتنس يق اإ

ا والفلبني واتيلند وتركيا والياابن وانميبي والصني دول أأعضاء )أأرمينيا وش ييل سسعةوتتضمن هذه الوثيقة مساهامت  .2
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي. وتؤك  موضوع بشأأن (، انم وفييت عىل د املساهامت تنس يق اإ
نفاذ امللكية الفكرية، التعاون الوثيق بني الواكلت احلكومية امللكفة ورة ض  اب احلقوق وأأحصاب املصلحة التعاون مع أأحصو ابإ
ىل تقريب الترشيعات الوطنية مع املعايري ترتاوح بني  ةنوعت م ادلول الأعضاء املسامهة مبادرات  ضعين. وتالأخر  اجلهود الرامية اإ

نشاء و ادلولية؛  ة ل  يةو توعأأنشطة وتنفيذ تنس يق؛ لل ة تصس ية م مؤس  اتهيئاإ نفاذ وعامة امجلهور؛ موّج  تيسري و سلطات الإ
 عنارص للتعاون بني الواكلت وأأحصاب املصلحة. شملس و قامئة عىل الأهداف تقنية؛ وتنفيذ خطط اسرتاتيجية تبادل اخلربات ال 

  

                                                
1
نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين   متاحة عىل الرابط:  (، ويهWIPO/ACE/11/8)الوثيقة  تنس يق اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342696. 
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 :حسب الرتتيب التايل املساهامت اليت أأعدهتا ادلول الأعضاءترد و  .3

نفاذ امللكية الفكرية  3 ...................................................................................... جتربة أأرمينيا يف تنس يق اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية:  8 ......... الهدف الرئييس يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية يف ش ييل تنس يق اإ

نفاذ امللكية الفكرية  13 ........................................... جتارب من الصعيدين الوطين واحمليل –يف الصني  تنس يق اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الياابن التعاون بني الواكلت الإدارية امل   18 ......... اجلوانب القانونية والتشغيلية -عنية ابإ

نفاذ امللكية الفكرية   23 ........ ركزية هامة خلطة انميبيا الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية -تنس يق معلية اإ

طار رابطة أأمم جنو  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اإ  28 ................................ ب رشق أ س ياالتعاون الإقلميي بشأأن اإ

نفاذ امللكية الف  33 .................................................................. نديةكرية ودور الرشطة امللكية التايل تنس يق اإ

نفاذ حق املؤلف يف تركيا  38 ................................................................................................... تنس يق اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ودور املكتب الوطين للملكية الفكرية  43 .......................................... تنس يق اإ

]تيل ذكل املساهامت[
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 تنسيق إنفاذ امللكية الفكريةيف  جتربة أرمينيا

عداد الس يدمس  كريس تني هامباراين، رئيسة قسم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واكةل امللكية الفكرية مجلهورية ة امهة من اإ
يبا(، يريفان، أأرمينياأأ   *رمينيا )اإ

 ملخص

نفاذ حقوق امللكية ا بغرضة سرشيعاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية، واختذت خطوات أأولي قاربةملّجدها أأرمينيا سعت  لفكرية اإ
 .امللكية الفكرية قداحتاد الأورو ،، وتنفيذ أأنشطة توعية ققو الامعايري مبا يامتىش مع املعايري ادلولية و 

طار الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق املل نفذوقد  نفاذ ل كية الفكرية ومرشوع التوأأمة ت الأنشطة املذكورة أأعاله يف اإ تعزيز اإ
هو تمنية اإصالح نظام حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينيا وراء هدف الرئييس اكن ال رمينيا. و الفكرية يف مجهورية أأ  حقوق امللكية

 عىل املنافسة يف الاقتصاد العاملي. هتاتعزيز قدر و  أأرمينيايف الاقتصاد والإبداع 

نفاذ سرش بني اكفة تنس يق ال  للملكية الفكرية بدور هام يف اع واكةل أأرمينيوتضطل يعات حقوق امللكية املؤسسات املسؤوةل عن اإ
ذاكء ل أأحد أأهدافها الرئيس ية يف الفكرية. ويمتث العالمات التعدي عىل هور ابل اثر املرتتبة عىل سلطات الإنفاذ وعامة امجل  وعياإ

 التجارية وحق املؤلف.

 للملكية الفكرية اواكةل أأرميني أأول.

امللكية الصناعية  موضوعاتسؤوةل عن سسجيل احلكومية امل يه السلطة )الواكةل(  ملكية الفكريةلل  اواكةل أأرميني .1
طار  نمن واكةلالصناعية(. وتعمل التصاممي ومناذج املنفعة وال والعالمات التجارية رباءات ال) التمنية الاقتصادية  وزارةاإ

اانت داحتديث قواعد بيو ة الوجهيات حقوق امللكية الفكرية يف مجهورية أأرمينيا، ويه مسؤوةل عن تنفيذ س ياس والاستامثر
صدارامللكية الصناعية الأرمينية و  يف صياغة س ياسات حقوق امللكية الفكرية الواكةل  سامهس و ة الريمية للملكية الفكرية. النرش  اإ

الطعون يف  نظرجملس اس تئناف ي للواكةل ق امللكية الفكرية. و حقو يف جمال ون ادلويل ونرش املعلومات والإرشاف عىل التعا
 معل لكامللكية الصناعية. وعالوة عىل ذكل، تضطلع الرابطة بدور هام يف تنس يق  موضوعات طلبات عند حفصاليت تنشأأ 

نفاذ   موظفا. 50ويبلغ عدد موظفي الواكةل  حقوق امللكية الفكرية.املؤسسات املسؤوةل عن اإ

 بناء املؤسسات والاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية اثنيا.

 لتقليد والقرصنةرصد املعين ابامل أألف.

مع دل، 2009يف عام  يان ي أأرم يف  رصد املعين ابلتقليد والقرصنةامل، أأنشئ والقرصنة ديف ضوء تصاعد ظاهرة التقلي .2
د والقرصنة يف أأرمينيا، وتوفري وتنس يق أأنشطة الوزارات املعنية مباكحفة التقلي ،امللكية الفكريةحقوق  عىل التعدي ةحفاكم

نفا املرصد ضماملشالك. وي ة لهذهمناس بحلول معلية  ممثلني عن و ذ حقوق امللكية الفكرية، مجيع الهيئات املسؤوةل عن اإ
 القطاعني العام واخلاص.

                                                
*
ن      و.مانة أأو ادلول الأعضاء يف الويب، وليست ابلرضورة أ راء الأ ةيف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف املعرب عهناال راء اإ
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 :ن عنوممثلمه  املرصدأأعضاء و  .3

 التمنية الاقتصادية والاستامثر وزارة، 

  وزارة املاليةو، 

  وزارة الثقافةو، 

  غرتبنيوزارة املو، 

 رشطة مجهورية أأرمينياو، 

  ار مكتب امجلو، 

  ة للمنافسة الاقتصاديةحلكوميلجنة اوال، 

  املنظامت اخلاصة اليت متثل مصاحل أأحصاب احلقوقو. 

صدار ول يمتتع ب  هيئة استشارية بصفتهالاقتصادية والاستامثر، التمنية املرصد، اذلي يرأأسه وزير عمل وي .4 سلطة اإ
ىل تعزيز الرشاكة املرصد  سعىواثئق ريمية. وي  نفاذ امللكية الفكرية سهيلواخلاص وس  بني القطاعني العاماإ  التعاون بني هيئات اإ

 هم.ق حقوق امللكية الفكرية عىل حامية حقو ووضع مبادرات ملساعدة أأحصاب  ه،وتعزيز 

املصلحة وشواغلهم ومعهل أ راء أأحصاب  هخططأأن يراعي املرصد يف هيلك يضمن وضع  هذه الأهداف،ل  اداحتقيقو  .5
التجربة  تثبتأأ يف الاجامتعات. وقد  مشاورات منتظمة الأفرقة العامةل وايته وتوقعاته. وجتريمة املرصد وأأولهمبشأأن  وتعليقاهتم
 ما ييل:بشأأن املرصد فعالية 

 هاوتدمع  مجع وتقدمي املعلومات اليت سسهل أأنشطة السلطات الوطنية والقطاع اخلاص، 

  نفاذ امللكية الفكريةيف جمتوفري البياانت اليت متكن واضعي الس ياسات من صياغة س ياسات فعاةل و  ،ال اإ

  دلمع السلطات اخملتصة يف ماكحفة التقليد والقرصنة.الالزمة توفري الأدوات وقواعد البياانت و 

 الس ياسة الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية ابء.

نشاء نظام فمتث لت يف . و 2011ام اعمتدت الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية يف ع .6 نفاذ اإ عال وقابل لالإ
حاةل ت الاسرتاتيجية راعة والاستامثر يف أأرمينيا. وقد حامية حقوق امللكية الفكرية وداحتسني البيئة الاقتصادية والإبداعيبشأأن 

الوطنية والإجراءات  غل اليت أأعرب عهنا أأحصاب املصلحةوالاقرتاحات والشوا حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينياأأداء نظام 
صاد والإبداع يف الاقت يمن يمبا امللكية الفكرية اإصالح نظام حقوق  ،ةسرتاتيجيالا أأهدافومن أأمه  هذا الصدد. يفاملتاحة 

 يف الاقتصاد العاملي. التنافس ية هتاأأرمينيا ويعزز قدر 

 .طة معل مدهتا ثال  س نواتخبفقت الاسرتاتيجية أأر و  .7

 واكنت الأهداف الاسرتاتيجية يه: .8

  ازن؛اعامتد نظام سرشيعي متو 

  التعاون والتنس يق بني املؤسسات؛تعزيز و 

 ذاكء  .الوعي بشأأن امللكية الفكرية من خالل تثقيف اجملمتع بشأأن احرتام امللكية الفكرية واإ
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 الإصالحات يف الترشيعات أأ(

نفاذها. وتنسجم قواوهننفذت أأرمينيا اإصالحات يف سرشيعاهتا ادلاخلية بشأأن سسجيل حقوق امللكية الفكرية وص .9 نني ا واإ
مع أأحاكم اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( وتوجهيات الاداحتاد الوطنية امللكية الفكرية 

 ابس تثناء ،صدقت أأرمينيا عىل املعاهدات ادلولية يف امليدانوقد  معايري الاداحتاد الأورو ،.مع متاما  ويه متوامئة ،الأورو ،
ىل املصنفات عىل  صادق، وتعزتم أأن تقليل مهنا معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات يف قراءة املطبو املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص   عات.أأو ذوي اإ

نفاذ ملؤسسات املسؤوةل عن حامية اكفاءات  تعزيز ب(  الإدارية ااهتقدر و  سلطهتاو ، حقوق امللكية الفكريةواإ

نفاذها، رضورة تعزيز الكفاءات والقدرات الإدارية للمؤسسات املسؤوةل عن حامية حقوق امللكينظرا ل .10 ة الفكرية واإ
 .الرشطة وامجلار ّجازي ت وتعديالت مؤسس ية وسرشيعية عىل نطاق اختصاص تغيرياأأدخلت 

 .صفة قسم مؤخرا ،اكحفة اجلرةمة املنظمةة ملماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف الإدارة الرئيس يشعبة  توقد منح .11

قوق. وتتعاون ذه احلامجلار  وحدة حقوق امللكية الفكرية لتنس يق املسائل املتعلقة هبّجاز  ملثل، أأنشأأ احتذاء ابو  .12
نفاذ الوطنية وأأحصاب امللكية الفكرية، وتقد  النشأأة  ةحديث وحدةال جراءات ودية لأ مع هيئات الإ ية لكية الفكر امل  حصابم اإ

الوحدة حقوق امللكية الفكرية، وداحتتفظ التعدي عىل ن تنبهيات ععىل معلومات واحلصول ادلعاوى  لإخطار طلبات
حصائية. بسجالت  اإ

هو أأحد الأهداف الرئيس ية  امجلار دلى ّجاز امللكية الفكرية موضوعات متكني أأحصاب احلقوق من سسجيل مبا أأن  و  .13
طلبات يف جسل حقوق ال بدأأ ّجاز امجلار  بتسجيل مس متر، ّجد هذا الهدف. وبعد ي ت أأنشطة تراعذنف  ، فقد نفاذ القانونلإ 

 .2011امللكية الفكرية منذ عام 

يمتثل واجهبا الأسايس يف يف حامية حقوق امللكية الفكرية متخصصة  امجلار  والرشطة والنيابة أأقسام توجد حاليًا يفو  .14

 .ماكحفة التقليد والقرصنة

 يئالقضا النظام داحتسني أأداء ج(

ت .15 ئل حقوق امللكية ت القضاة يف مساشديد لكفاءاالنظام القضايئ بتعزيز  سينات اليت أأدخلت عىل أأداءالتح  دمع 
دورات تنظمي بشأأن  عىل ترتيبات الفريق الاستشاري لالداحتاد الأورو ، مع مجهورية أأرمينيا اتفق ،خطوة أأوليةيف الفكرية. و

 للقضاة. يةختصص  يةتدريب 

. 2012يف عام  ابلتعاون مع الفريق الاستشاري لالداحتاد الأورو ،، ندوة من ثال  مراحل ،العدلعقدت وزارة و  .16
ىل تيسري  سعتية، والثالثة للمدعني العامني. و القضائ  اتة ملسؤويل الإدار املرحةل الأوىل للقضاة، والثانيخصصت و  الندوة اإ

 .لكية الفكريةيف جمال حقوق امل  انيي الوعي بشأأن اإصالحات أأرم  احلوار وزايدة
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 التوأأمةتنفيذ مرشوع  اثلثا.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف أأرمي ل مرشوع التوأأمة ، 2014 اإىل 2012يف الفرتة من ، واكةلالنفذت  .17 ابلتعاون  1نياتعزيز اإ
ك جديد. اليوانن كرشيو  العام نظمة الأوروبية للقانونوامل   رئييسللعالمات التجارية والرباءات كرشيك  منر امع مكتب ادل

نفاذ يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية مةلاعالمن املرشوع الكياانت  تداس تفاو  ، ويه الرشطة وامجلار  ومكتب هاواإ
 .(ARMAUTHOR)ومنظمة الإدارة امجلاعية  املدعي العام والقضاء ووزارة العدل

واكن الغرض الرئييس من مرشوع  .2014 ويوني اإىل 2012شهرا، من فرباير  29ية للمرشوع وبلغت املدة الإجامل  .18
نفاذ حقكفاءاس تحدا  تدابري لتعزيز الهو لتوأأمة ا ؤسسات املأأي  – ينيرم اجملمتع الأ وق امللكية الفكرية يف ة العامة عىل اإ

ذاكء  – امجلهورعامة و العامة والكياانت اخلاصة   لكية الفكرية عىل حنو يامتىش معالوعي واملشاركة يف حامية حقوق امل هبدف اإ
نفاذ حقوق امللكية  يةصالح اسرتاتيجيهتا الإ و وكجزء من تنفيذ س ياسة أأرمينيا  ،ات الاداحتاد الأورو ، الإمنائيةّجو ت يف جمال اإ

 الفكرية.

 تناولت املسائل التالية: املرشوع ثالثة عنارصمشل و  .19

  نفاذ حقوقلتحت ا يةتعزيز البن  (؛غريهاة، و واملواءمة القانوني امللكية الفكرية )بناء املؤسسات ية لإ

  نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ة أأحصاب املصلحة الرئيس يني عكفاءتعزيز و  ىل اإ

  ذاكء نفاذ حقوق امللكية الفكرية.واإ  الوعي ابإ

نفاذالتأأسيع املؤسسات ادلولية، و وساعد املرشوع أأيضا يف تعزيز التعاون م .20  .موسعة س لش بكة اإ

 تمنظ  دين. وبناء عىل هذا التقيمي، احتياجات املس تفيالمئ تة أأنشط وضعتيك  لالحتياجات التدريبية وقد أأجري تقيمي .21
خرباء  املرشوع مبساعدةميادين متعددة خالل  يفومحالت التوعية  الكفاءات تكوينسلسةل من الندوات وأأنشطة 

 .الأورو ، الاداحتاد

 أأنشطة اإذاكء الوعي رابعا.

مس توى فهيا  ينخفضيت الفكرية يف البدلان ال التعدي عىل حقوق امللكيةمن حالت أأعىل مس توايت  قعتعادة ما  .22
قرصنة داحتداي صعبا. ماكحفة المحةل تنفيذ الوعي جيعل واخنفاض مس توى ابمللكية الفكرية. مجلهور اعامة أأحصاب املصلحة و وعي 
نفاذ  الوعي ققوق مس توىفهيا  اليت ينخفضمن البدلان  وأأرمينيا وامجلهور  أأحصاب احلقوقو امللكية الفكرية بني هيئات الإ
 .بوجه عام

أأنشطة وبرامج متنوعة هتدف اإىل نرش معلومات عن امللكية الفكرية وزايدة الوعي بني ش ىت فئات ونفذت الواكةل  .23
العديد من هذه الأنشطة ابلتعاون مع متلف مؤسسات امللكية الفكرية وبدمع من املنظامت  أأجريتوقد . امجلهور املُس هتَدف

ومكتب الاداحتاد الأورو ،  ة العاملية للملكية الفكرية واملكتب الأورو ، ال س يوي للرباءاتادلولية مبا يف ذكل املنظم
 الفكرية. للملكية

                                                
1
عاون املؤسيس بني الإدارات العامة لدلول الأعضاء يف الاداحتاد الأورو ، والبدلان املس تفيدة داحتاد الأورو ، هتدف اإىل سسهيل التلالأأداة  والتوأأمة همرشوع   

ورو ، وخرباء البدلان املس تفيدة هبدف داحتقيق النتاجئ الأ داحتاد الاعضاء يف الأ نظراء خلرباء القطاع العام من ادلول ال أأو الرشيكة. وتنظم مشاريع التوأأمة أأنشطة 
 .التشغيلية
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 ، من خالل بدور كبري يف تعزيز املعرفة املهنية يف جمال امللكية الفكرية بني موظفي الرشطة وامجلار  الواكةلوتضطلع  .24
مناقشات دورية بشأأن  عقد، اتفق عىل أأكرب تعاون يسريت بغية يل. و ا العموتوضيح الترشيعات وتنفيذه سائل البارزةداحتليل امل 

 .مشاورات همنيةعقد  وكذكلوتنفيذ الترشيعات، سائل امل 

م . بشأأن أأمهية حامية امللكية الفكرية رواد الأعاملمع  دوريةعقد اجامتعات تو  .25  كجزء من معلهم واكةلال وموظفويقد 
 .وقهمن حقبشأأ الأحصاب احلقوق  ةورشامل  اليويم

الصغرية  رشاكتلل  يف ذكل املنشورات املوّجة الس نوات املاضية، ترمجت منشورات الويبو املتعلقة ابلتوعية، مبايف و .26
 الرشاكتملكتبات واملركز الوطين لتمنية نشورات عىل اجلامعات واامل ، هبدف نرش الوعي العام. وقد وزعت واملتوسطة

 .الأخرى الصغرية واملتوسطة واملنظامت املهمتة

أأحدا   مهلكية الفكرية واحدة من أأكرب وأأ للم الصورية  أأصبحت مسابقة احملمكةوعىل مدى الس نوات الأربع املاضية،  .27
مللكية الفكرية من القطاعني املعنيني ابمجموعة واسعة من الس نوي  ذب هذا احلد وجي لكية الفكرية شعبية يف أأرمينيا.امل 

 هم.رف امع بعضهم البعض ويعرضون هماراهتم ومعالقانون اخلاصة والعامة ارس مدطالب وستنافس فيه اخلاص والعام. 

صيفية أأاكدةمية  ة الأمريكية يف أأرمينيا أأولجامعالإرشاد للم مركز حقوق امللكية الفكرية وبرانمج نظ   ،يف العام املايضو .28
 وأأاتحت. الأمريكيةلوزارة التجارة اري التابع برانمج تطوير القانون التجاحلد   ةوشار  يف رعايللملكية الفكرية يف أأرمينيا، 

اجلوانب اخملتلفة محلاية امللكية الفكرية، مبا يف  واناقشيك ي منتدى للمشاركني  ،اليت اس مترت أأس بوعني ،ورة املتقدمةهذه ادل
يد من فعالية نظام حامية ذكل كيفية تأأثري قوانني امللكية الفكرية عىل معلهم، وكيف ةمكن لالإجراءات الفردية أأو امجلاعية أأن تز 

ومتلف رشاحئ ومث لوا الواكةل  ،نيني يف جمالت ختصصهمن من امله واحملاض أأخرى. واكن  بدلانمللكية الفكرية يف أأرمينيا و ا
 مللكية الفكرية.يف جمال ا اجملمتع احمليل وادلويل من العلامء واملامرسني

وروبية ال س يوية ووزارة الصناعة والتجارة يف الاداحتاد الرويس، ، عقدت اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأ 2016ويف عام  .29
حامية حقوق  سائلملناقشة م املنتدى  يف يريفان. وخصص قليددى ادلويل الرابع ملاكحفة الت بدمع من حكومة أأرمينيا، املنت

منتظمة يف الاداحتاد الاقتصادي  منصة نقاش مركزية نتدىامل  عتربة. وي قدل  عية املار ابملنتجات الصناالاجت  و ،امللكية الفكرية
ىل عقد  رئييسبشلك نتدى امل ف دهي. و الأورو ، ال س يوي ممثيل ادلول الأعضاء قبل حوار بناء ووضع حلول مشرتكة من اإ

جياد سوق مرشوعة للسلع واخلدمات.  وجممتعات الأعامل والعمل وعامة امجلهور بغية اإ

 خامتة خامسا.

املبادرات عىل الرمغ من جه أأرمينيا من حيث حامية حقوق امللكية الفكرية ل تزال هنا  عدة داحتدايت كبرية توا .30
 واس تكاملوالأنشطة اجلارية. وسشمل هذه التحدايت، عىل سبيل املثال ل احلرص، احلد من مس توى القرصنة والتقليد؛ 

نفاذ الفعال لترشيعاتمواءمة  حامية حقوق امللكية الفكرية،  الترشيعات الأرمنية مع معايري الاداحتاد الأورو ،؛ وضامن الإ
نفاذ )الرش  ل ذاكء (؛ ، اإىل غري ذكل.طة واحملامك وامجلار س امي فامي يتعلق مباكحفة القرصنة والتقليد؛ وزايدة كفاءة هيئات الإ واإ
نفاذهاهيئاعي ققوق امللكية الفكرية بني الو  جه عام.وامجلهور بو  ،ت ادلوةل املسؤوةل عن س ياسات حقوق امللكية الفكرية واإ
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تنسيق إنفاذ حقوق امللكية الفكرية: اهلدف الرئيسي يف االسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية 
 شيلي يف

عداد  يلني فرودن، مسامهة من اإ دارةستشارة م الس يدة اإ ملعهد الوطين للملكية اب الشؤون ادلولية والس ياسة العامة قانونية يف اإ
 ش ييل يف سانتياغو دي ش ييل يف الصناعية

 ملخص

نفاذ متاش يا مع وظيفة واختصاصات لك مهنا، ولكن حىت وقت قريب مل تكن  تمتتع عدة مؤسسات يف ش ييل بصالحيات الإ

، أأطلقت ش ييل اسرتاتيجية وطنية للملكية الصناعية تتضمن اقرتاحا 2016هنا  هيئة تنس يق فوق أأرض الواقع. ويف عام 
نفاذ 60من  جراء، أأربعة مهنا تدخل يف جمال اإ نشاء فريق عامل  اإ حقوق امللكية الفكرية. وسشمل هذه الإجراءات الأربعة اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية )الفريق العامل(.  معين ابإ

نفاذ. وتمتثل غايته يف العمل مكنتدى 2016وُأنشئ الفريق العامل يف عام  ، وهو يتأألف من الواكلت الرئيس ية املعنية ابلإ
نفاذ والإصالحات للمعلومات والتنس يق مجليع الأ  عضاء، وعند الاقتضاء، تقدمي مقرتحات بشأأن الس ياسات العامة والإ

املعيارية. وقد صاغ ابلفعل خطة معل تتناول من بني مسائل أأخرى، التدريب املتعدد التخصصات، والتعدايت اليت تقع من 
 خالل التجارة الإلكرتونية، والتثقيف.

 مقدمة أأول.

2016طنية للملكية الصناعية يف ش ييل أأواخر عام ُأطلقت الاسرتاتيجية الو  .1
1

. وهذه الوثيقة يه نتاج لأكرث من عامني 
من العمل أأرشف عليه فريق من املعهد الوطين للملكية الصناعية

2
 بدمع من املنظمة العاملية للملكية الفكرية. 

ة الفكرية واس تخداهما كأداة فعاةل وسشلك الاسرتاتيجية مجموعة من اخلطوات والإجراءات الرامية اإىل تعزيز امللكي .2
للتمنية الاقتصادية والاجامتعية، وذكل هبدف تعزيز الابتاكر ونرش املعرفة واملسامهة أأيضا يف تنظمي السوق وجتنب اخللط 

 بني مجهور املس هتلكني.

عداد الوثيقة، أأطلق املعهد مشاورات عامة عام  .3 طار اإ 2015ويف اإ
3

نفاذ حقوق امللك  ية الفكرية، أأشارت . وفامي يتعلق ابإ
دخال داحتسينات، ل س امي فامي يتعلق بقدرات ضباط الرشطة واملفتشني والقضاة. ولنئ اكن من املسمل به  الردود اإىل ضورة اإ
أأن عديد اجلهود بذلت، فقد ريئ أأنه ينبغي أأن يتدرب هؤلء املوظفني أأكرث وبصورة أأفضل. وشددت الردود أأيضا عىل أأنه 

 فاع معدل التعدي يف ش ييل، فقد اكن ابلإماكن ختفيضه لو أأتيح املزيد من التثقيف بشأأن هذه املسأأةل.عىل الرمغ من عدم ارت

جراء ينبغي تنفيذه يف متلف اجملالت عىل املدى القصري واملتوسط، أأربعة  60وتتضمن الاسرتاتيجية اقرتاحا من  .4 اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية:  مهنا تدخل يف نطاق اإ

 نفاذ وخاصة لفائدة القضاة ومكتب املدعي العام.التدريب عىل ا  لإ
                                                


 يف هذه الوثيقة تعرب عن أ راء املؤلفة وليس ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. املعرب عهنا ال راءاإن  

1
 . www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdfالاسرتاتيجية متاحة )ابللغة الإس بانية فقط( عىل:  

2
ملعلومات اإىل جانب سسجيل حقوق امللكية الصناعية، دلى املعهد أأيضا وظيفة قانونية لتعزيز حامية امللكية الصناعية ونرش ادلراية التكنولوجية وا 
 تكتزنها. اليت

3
 املشاركة املدنية يف الإدارة العامة، اذلي هيدف اإىل مراعاة الرأأي العام يف صياغة الس ياسة العامة.شأأن الرابطات و ب  500-20وهذا يتفق مع القانون رمق  

http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdf
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 نفاذ حقوق امللكية الفكرية )الفريق العامل(؛  والفريق العامل املعين ابإ

  نفاذ؛ حصاءات بشأأن الإ  واإ

 .نشاء أ لية داحتكمي لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية  ودراسة جدوى اإ

نشاء الفريق العامل اذلي  ُشلك مؤخرا وسشغيهل والتحدايت الأولية اليت تواّجه. وس تتناول هذه الوثيقة اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اثنيا.  الفريق العامل املعين ابإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ش ييل هو أأن دلى البدل عدة مؤسسات لها  .5 ن أأول ما ينبغي مراعاته فامي يتعلق ابإ اإ
ىل منتدى يسمح لها ابلتخطيط صالحيات تتفق مع وظائفها واختصاصاهتا. وحىت وقت ق ريب، اكنت تفتقر هذه املؤسسات اإ

ل يف حالت حمددة. وابلإضافة اإىل ذكل، يف حاةل حقوق امللكية الصناعية اليت يديرها  وتبادل املعلومات وتنس يق ّجودها، اإ
ية/سسميات املنشأأ، ل يوجد املعهد الوطين للملكية الفكرية مثل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع واملؤرشات اجلغراف 

جراء خاص  جراء عام للمقاضاة اجلنائية، ولكن بدل من ذكل يوجد اإ جراء عام بعد تدخل  يصطلح عليههنا  اإ "القيام ابإ
خشص معني"، وهو ما يتطلب من صاحب احلق أأن يترصف أأول يك تتدخل النيابة العامة.

4
وهذا يضاعف أأيضا الصعوابت  

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.القامئة يف التنس يق بني  متلف املؤسسات املسؤوةل عن اإ
5
 

وحرضهتا  2016من الاسرتاتيجية، ُعقدت ادلورة الأوىل للفريق العامل أأواخر عام  6وهكذا، ومعال ابلتوصية  .6
ل املعلومات وكأداة الواكلت الرئيس ية العامةل يف هذا اجملال. وتمتثل غاية الفريق العامل أأساسا يف أأن يكون مبثابة منتدى لتباد

نفاذ والإصالحات املعيارية  -تنس يق مجليع أأعضائه، وأأن يقدم، عند الاقتضاء، مقرتحات يف مسائل الس ياسات العامة والإ
 القانونية والتنظميية عىل حد سواء.

نشاء الفريق العامل أألف.  الاعتبارات اليت تدمع اإ

  التأأسيس ( أأ 

ة الصناعية هو اذلي روج لالسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية ودعا متلف عىل الرمغ من أأن املعهد الوطين للملكي .7
ن تنس يق الفريق العامل هو تنس يق جامعي، ول يوجد  ىل الفريق العامل وعقد اجامتعاته حىت ال ن، فاإ املشاركني لالنضامم اإ

طار مؤسيس يتجاوز ما ذكر يف الاسرتاتيجية. ول حيول ذكل دون القيا جراء تقيمي لأداء حىت ال ن اإ م، يف املس تقبل وبعد اإ
طارا سشغيليا.  الفريق العامل، بتوقيع اتفاق تعاون بني متلف املؤسسات املشاركة اليت س تنشئ اإ

 الهيئات املشاركة ( ب

 لش ييل هيئات متلفة مسؤوةل عن منح حقوق امللكية الفكرية أأو سسجيلها: .8

 دارة احلقوق الفكرية املسؤوةل عن سسجيل حق ا  ملؤلف؛اإ

  واملعهد الوطين للملكية الصناعية املسؤول عن منح أأو سسجيل، حسب مقتىض احلال، براءات
الاخرتاع، ومناذج املنفعة، والرسوم والامنذج الصناعية، وتصاممي ادلوائر املتاكمةل، والعالمات التجارية 

 واملؤرشات اجلغرافية/سسميات املنشأأ؛

                                                
4

 .ابس تثناء اإجراءات التحقيق العاجةل الرضورية ملنع ارتاكب جرةمة أأو وقفها 
5

رامئ. وقد اتمتس هذا الأمر لك من مكتب املدعي العام سيتضمن مرشوع قانون امللكية الصناعية اجلديد قيد املناقشة حاليا النيابة العامة بشأأن هذه اجل 
نفاذ.  ودائرة امجلار  والرشطة اخلاصة، ويه هيئات تعترب هذا أأمرا أأساس يا لختاذ اإجراءات وتدابري فعاةل يف جمال الإ
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 ملسؤوةل عن حامية أأصناف النبااتت وبعض سسميات املنشأأ، وخاصة ودائرة الزراعة والرثوة احليوانية ا
 يف جمال النبيذ واملرشوابت الروحية؛ 

ومعهد الصحة العامة املسؤول عن سسجيل املنتجات املنظمة ذات الصةل ابلصحة  -
 ومس تحرضات التجميل(. )الأدوية

نفاذ احلقوق اليت متنحها أأو سسجلها.وابس تثناء دائرة الزراعة والرثوة احليوانية، فاإن هذه الهيئات لي  .9  ست مسؤوةل عن اإ

وعالوة عىل ذكل، يشار  عدد من املؤسسات العامة مبارشة يف الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلتعدايت عىل  .10
 حقوق امللكية الفكرية ومجع املعلومات اخملابراتية عهنا والتحقيق فهيا ومالحقة مرتكبهيا ومعاقبهتم:

 اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ فرقة التحقيق يف 

 واكرابينريوس دي ش ييل )رشطة ش ييل(؛ 

 ودائرة الإيرادات ادلاخلية؛ 

 ومكتب املدعي العام؛ 

  ودائرة امجلار  الوطنية؛ 

 .واحملامك العادية، يف املسائل املدنية واجلنائية 

نفاذ امللكية الفكريةويف هذه املرحةل الأولية للفريق العامل، تقرر دعوة الهيئات العامة ال .11 . 6يت لها تأأثري مبارش أأكرث عىل اإ
ن التدبري احلايل ساعد عىل جعل تنظمي الاجامتعات أأكرث  ماكنية دعوة املزيد من املشاركني ل تزال مفتوحة، فاإ ويف حني أأن اإ

 يرسا وتبادل املعلومات أأكرث مرونة.

 ومن مث، فاإن الأعضاء احلاليني للفريق العامل مه كام ييل: .12

 جراءات احلدود؛د  ائرة امجلار  الوطنية اخملتصة ابإ

 ( ودائرة الإيرادات ادلاخليةSII املسؤوةل عن التفتيش الرضييب ادلاخيل، لأنه يف لك مرة تنهتك فهيا )
 قواعد الرضائب يُتعدى عىل امللكية الفكرية؛

  قيق، ويه وحدة متخصصة وفرقة التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية التابعة لفرع رشطة التح
 ذات اختصاص وطين يف جرامئ امللكية الفكرية؛

  ومكتب املدعي العام اذلي تمتثل هممته يف توجيه التحقيق يف اجلرامئ ومقاضاة املهتمني أأمام احملمكة؛ 

  نفاذ، فهام ن اكنت تفتقر اإىل صالحيات الإ دارة احلقوق الفكرية واملعهد الوطين للملكية الفكرية، واإ اإ
 ؤسس تان الرئيسيتان اللتان متنحان أأو سسجالن حقوق امللكية الفكرية يف ش ييل.امل

وتؤثر الاختصاصات املتباينة للمؤسسات، وعدد موظفهيا احملدود، اذلين يؤدون همام متعددة معوما، ويضطلعون  .13
اتحة الوقت للمهام اجلديدة. وابلإضافة اإىل ذكل، تمتثل املشلكة اخل اصة اليت تواجه املعهد الوطين مبسؤوليات متلفة، عىل اإ

                                                
6

يف املس تقبل. بيد أأنه يف ظل ظروف  أأي مشاركة ويستبعد أأن داحتد  ،أأي مشاركة مؤسس ية من جانب القطاع اخلاص هنا  وجدتل  يف الوقت احلايل، 
أأن القطاع اخلاص  حمددة، ةمكن التنس يق مع القطاع اخلاص، ول س امي ابلنظر اإىل احلاجة اإىل اختاذ اإجراءات خاصة يف بعض احلالت. وجتدر الإشارة أأيضا اإىل

سشار  فيه الواكلت احلكومية  اذلي (/http://www.observatoriocomercioilicito.clمرصد التجارة غري املرشوعة ) تمتثل يف ينسق مبادرة أأخرى
 والرابطات. والكياانت اخلاصة

http://www.observatoriocomercioilicito.cl/


WIPO/ACE/12/5 Rev. 2 
11 

 

للملكية الفكرية يف وجود مكتب دائرة امجلار  الوطنية يف فالبارايسو، عىل عكس بقية املؤسسات اليت لها ماكتهبا الرئيس ية 
 يف سانتياغو دي ش ييل.

ىل مزيانية حمددة. ومتول مجيع ن .14 فقاته من املزيانية ومثة مسأأةل أأخرى ينبغي النظر فهيا ويه أأن الفريق العامل يفتقر اإ
 الس نوية العادية للك هيئة مشاركة، وفقا لإماكنياهتا.

نشاء فريق عامل وداحتديد تواتر اجامتعاته. ولهذا السبب، يعزتم  .15 وجيب أأن تؤخذ مجيع هذه العوامل يف الاعتبار عند اإ
ثقال جداول الفريق العامل، عىل الأقل يف هذه املرحةل الأوىل، أأن جيمتع ثال  أأو أأربع مرات يف الس   نة، من أأجل جتنب اإ

 أأعامل الهيئات الفردية. وقد ُعقدت حىت ال ن ثالثة اجامتعات. وجيري بقية التنس يق بواسطة الربيد الإلكرتوين.

 املسائل اليت سيتصدى لها الفريق العامل ابء.

نشائه هو مطالبة ممثل لك مؤسسة  .16 ن أأول ما فعهل الفريق العامل عند اإ شلكة الرئيس ية لتكل فيه بتفسري امل  عضواإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ونظرا للطبيعة املتنوعة للأعضاء، من الواحض أأن مشالكهم متلفة جدا. بيد  املؤسسة فامي يتعلق ابإ

ىل التنس يق فامي بني الواكلت. وعىل الرمغ من أأن املسؤولني يف لك كيان من  أأن هنا  قلقا مشرتاك يمتثل يف الافتقار اإ
عرفون بعضهم البعض، وكثريا ما يعملون معا يف الأنشطة املتصةل ابمللكية الفكرية، لبد من خلق منتدى للمناقشة الكياانت ي

 املزتامنة واملنسقة للمسائل.

 وتتناول خطة العمل احلالية القضااي املبينة أأدانه.

 تدريب متعدد التخصصات أأ(

ن الهدف هو وضع خطة تدريبية من خالل الاس تفادة من خربة ومعرفة لك مؤسسة من املؤسس .17 ات املشاركة، فاإ
يقوم هبا نفس اخلرباء من لك كيان من الكياانت املشاركة. وجيري حاليا وضع جدول زمين س نوي للتدريب. وس يقرتح أأحصاب 

 تدريب سواء يف سانتياغو دي ش ييل أأو يف الأقالمي.لل املصلحة اخملتلفون أأنسب مواعيد 

نشاء ّج ب(  ة اتصال للمعلوماتتبادل الإحصاءات واإ

حددت لك مؤسسة من املؤسسات املشاركة حاليا يف الفريق العامل نقطة اتصال. هذا الشخص ل يصلح فقط  .18
جراء مزيد من التحليل  لتبادل املعلومات وسسهيل التصال مع تكل املؤسسة، ولكن أأيضا لتوفري الإحصاءات اليت سسمح ابإ

نفاذ.  املتعمق لالإ

 يةالتجارة الإلكرتون  ج(

يمتثل أأحد التحدايت الأوىل اليت تواجه الفريق العامل يف صياغة وثيقة مشرتكة تعكس احلاةل الراهنة للتعدي عىل  .19

 امللكية الفكرية يف التجارة الإلكرتونية، وذكل من أأجل تقيمي اخلطوات اليت يتعني اختاذها ملعاجلة هذه املسأأةل.

 التصالت والتثقيف د(

ا احلالية يف حني قدمت مؤسسات أأخرى ادلمع. والهدف من ذكل هو ضامن التنس يق قدمت لك مؤسسة مبادراهت .20
براز الإجنازات وتوليد املزيد من املعرفة واملعلومات بشأأن هذا املوضوع.  بني مديري التصالت يف هذه املؤسسات بغية اإ
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 الإصالحات القانونية ه(

 جمالهتا اليت جيري تطويرها أأو مناقش هتا حاليا، وهذا يؤثر تقدم لك مؤسسة تقارير عن مبادرات الإصالح القانوين يف .21
حدا   نفاذ حقوق امللكية الفكرية. والهدف من ذكل هو التأأكد من أأن املشاركني ال خرين يعرفون هذه املشاريع، بغية اإ عىل اإ

ضافات أأو جمرد احلصول عىل دمع مشاريع القوانني يف الكونغرس.  داحتسينات ممكنة أأو اإ

 لسلع املصادرةختزين ا و(

ىل فرقة التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية، ودائرة امجلار ، والنيابة  .22 تكتيس هذه املسأأةل أأمهية كبرية ابلنس بة اإ
العامة. وتعد اجلهود املشرتكة داخل الفريق العامل حايمة من أأجل التوصل اإىل حل يساعد هذه املؤسسات عىل تلبية 

 ها عادة عند أأداء واجباهتا أأثناء مصادرة السلع اخملالفة.الاحتياجات اليت تواّج 

 خامتة اثلثا.

نأأمل أأن يسمح لنا سشغيل الفريق العامل بوضع نظام للملكية الفكرية أأكرث تاكمال وأأن يكون الفريق العامل مبثابة  .23
 داحتسني بيئة امللكية الفكرية منتدى للحوار والتثقيف والتنس يق. وهذا العمل جيري حاليا، وحنن عىل ثقة من أأنه سيسهم يف

يف ش ييل.
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 جتارب من الصعيدين الوطني واحمللي -يف الصني  تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية

عداد تمساهام لفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق ا مكتب العام،الس يد وانغ شانغيل، انئب املدير  من اإ
دارة امللكية الفكرية يف لصني، والس يد روي وينبياو، انئب املدير العام، ، اامللكية الفكرية والتقليد، بيجني ش نغهاي،  بدليةاإ

 *ش نغهاي، الصني

 ملخص

جاعةل من امللكية الفكرية الركزية مبادهئا التوجهيية بشأأن الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية،  2008أأطلقت الصني يف عام 
 ه.الأساس ية للحفاظ عىل الابتاكر وداحتفزي 

م عرض ملسامهتني، تتناول أأول هام التجارب اليت  نفاذ امللكية الفكرية يف الصني، يُقد  وبغية توضيح املامرسات املثىل لتنس يق اإ
عىل  )الفريق الوطين الرائد( الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليدمكتب أأجراها 

 عىل الصعيد احمليل. حكومة بدلية ش نغهاي الشعبيةعىن املسامهة الثانية ابلتجارب اليت أأجرهتا الصعيد الوطين، وتُ 

جيابية يف هذا الشأأن بفضل و  عىل الصعيد الوطين، تويل حكومة الصني أأمهية كبرية محلاية امللكية الفكرية، وقد حق قت نتاجئ اإ
نشاء الفريق الوطين الرائد برئاسة انئب رئيس جملس ادلو جراءات عىل الصعيد الوطين ملاكحفة اإ س يت خذ اإ ةل، وهو فريق مكر 

نفاذها.التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ويسامه بنشاط يف تعزيز اجلهود التعاونية بني الواكلت وبني الأقالمي وعرب احلدود   لإ

ا عىل الصعيد احمليل، فقد معلت و  ذاكء الوعي والتدريب ابلتعاون مع الوي  حكومة بدلية ش نغهاي الشعبيةأأم  بو لتيسري أأنشطة اإ
ّجودًا حثيثة من أأجل  حكومة بدلية ش نغهاي الشعبيةوتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية. وابلإضافة اإىل ذكل، تبذل 

نفاذ الإدارية بتنظمي  فكرية يفتكوين الكفاءات يف جمال امللكية ال جراءات الإ ش نغهاي، مبا يف ذكل من خالل تنس يق اإ
 اجامتعات مشرتكة بني الواكلت.

 مقدمة أأول.

مبادهئا التوجهيية بشأأن الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاعةل من امللكية  2008أأطلقت الصني يف عام  .1
كرية بناء مركز قوة للملكية الف "وتعرتف الصني اعرتافًا اتمًا بأأن الفكرية الركزية الأساس ية للحفاظ عىل الابتاكر وداحتفزيه.

زاء امللكية  مرهون ذاكء وعي امجلهور العام اإ ىل اإ ضافة اإ رساء ثقافة احرتام املعارف وتبجيل الابتاكر والالزتام ابلقانون، اإ ابإ
ضع أ لية عىل حنو منسق ومتاكمل. وأأسفر ذكل عن و وتويل حكومة الصني أأمهية كبرية لتطوير امللكية الفكرية . 1الفكرية"

 ويه املؤمتر املشرت  بني الإدارات لتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية، اذلي أأل تاكلتنس يق فامي بني الو
 مكتبه. مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصنييس تضيف 

 

 

 

                                                

 .ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبواإن  *
1
، جمةل الويبو، يف طريقها لتصبح مركز قوة للملكية الفكرية –الصني ، ادلكتور شان شانغيو، مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبيةفوض م 

 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/index.html، متوفر عىل الرابط: 2016ملحق خاص، نومفرب 



WIPO/ACE/12/5 Rev. 2 
14 

 

م عرض ملسامهتني، تتناول أأول هام التجارب  .2 نفاذ امللكية الفكرية يف الصني، يُقد  وبغية توضيح املامرسات املثىل لتنس يق اإ
)الفريق الوطين الرائد(  الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليدمكتب أأجراها  اليت

 عىل الصعيد احمليل. حكومة بدلية ش نغهاي الشعبيةعىل الصعيد الوطين، وتُعىن املسامهة الثانية ابلتجارب اليت أأجرهتا 

نفاذ لكبح التعدي عىل امللكية الفكرية برصامة يف الصني تعزيز التعاون الوطين بشأأن  اثنيا. معل  –تدابري الإ
 الفريق الوطين الرائد يف جمال ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد

 مقدمة أألف.

)الفريق  الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليدأأنشأأت احلكومة الصينية  .3
ليه هممة اختاذ تدابري عىل الصعيد الوطين ملاكحفة  2011الوطين الرائد( يف نومفرب  التعدي عىل امللكية الفكرية. وأأولكت اإ

نفاذ الإداري والعداةل اجلنائية وصون  29انئب رئيس جملس ادلوةل ويتكون من  ويرأأس الفريق  واكةل حكومية تُعىن ابلإ
ىل مسائل عامة تتعلق ابجلانب القانوين وادلعاية. وعىل مر  الس نوات الس تة املاضية، الاجامتعي، ابلإضافة النظام ىل  اإ ونظرًا اإ

ز الفريق الوطين الرائد ّجود التنس يق  التغريات الاقتصادية واخملاوف املتأأتية من داخل البدل وخارجه، من خالل عز 
نفاذ التعاوين بني الواكلت وبني الأقالمي وعرب احلدود، مما سامه بفعالية يف كبح  الارتباط العمودي والتعاون الأفقي وزاد من الإ

 التعدي عىل امللكية الفكرية واحلفاظ عىل املنافسة الرشيفة يف السوق.

 الأهداف الرئيس ية املتوخاة يف معل الفريق الوطين الرائد ابء.

 سشجيع التعاون بني القطاعات )أأ(

ىل الطبيعة املنظمة لأنشطة ال  .4 ىل نظرًا اإ نتاج املتنوع واملزتايد للمنتجات تعدي عىل امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ الإ
نفاذ التعاوين  املتعدية عىل امللكية الفكرية وانتقال نطاق سلسةل توزيعها حنو مناطق أأخرى، ُكث فت اجلهود املبذوةل يف جمال الإ

نفاذ بني الواكلت عىل مجيع مس توايت سلسةل بقوة عرب متلف الهيئات احلكومية واستُبدلت الإجراءات املعزوةل ابإ  جراءات اإ
نتاج والتوزيع. وحشدت الواكلت الأعضاء ّجودها  نفاذ الإ للعمل جنبًا اإىل جنب عىل حنو متاكمل من أأجل اإطالق تدابري اإ

 يف جمال الإنرتنت والأسواق الريفية والتوثيق الربجمي ووقود احملراكت. ابس مترارهادفة 

نفاذ الإداري والعداةل اجلنائية. وبدأأ سشغيل املنصة  عىل داحتقيق ومات مركزيةشجع منصة معلوسُ  .5 التقارب الفع ال بني الإ
اتحة  2017يف يوليو  س توى امل الإنرتنت بشأأن القضااي الإدارية والقضائية عىل  تبادل املعلومات بسالسة عربويه هتدف اإىل اإ

ىل حد  ال ن أأكرث من املركزي والإقلميي وعىل مس توى املقاطعة واملدينة.   مدخةل. 430 000وجس لت املنصة اإ

 تعزيز احلومكة الأقاتميية )ب(

قالمي واملدن  .6 ُوضعت مجموعة من ال ليات وأأضفي علهيا الطابع املؤسيس قيث تتيح عقد اجامتعات مشرتكة ابنتظام للأ
والأقالمي واملدن امخلسة يف منطقة ، هنر اينغتيسدلتا يف لك منطقة من املناطق الثالثة، أأي الأقالمي واملدن امخلسة يف منطقة 

تبادل  فامي خيصشاميل الصني والأقالمي واملدن الامثنية يف منطقة دلتا هنر اللؤلؤة. وتيرس  تكل ال ليات التعاون الأقاتميي 
 .يف القضااي التحقيقونقل الأدةل  و  املعلومات الإرشادية

ىل املامرسات2007ومنذ عام  .7 ، وهو فرقة Cloud Sword Allianceداحتالف  يعملالناحجة السابقة،  ، وابلستناد اإ
، عىل تنس يق وتنظمي معليات التقليد عىل ش بكة القطاعني اخلاص والعام يشار  فهيا الفريق الوطين الرائد مشرتكة بنيمعل 

قلاميً ومدينة يف منطقيت  13الإنرتنت يف   ذكل، اس تفادت الأقالمي واملدن ودلتا هنر اللؤلؤة. وعالوة عىل دلتا هنر اينغتيساإ
حفة التعدي عىل امللكية الفكرية. الواقعة عىل طول احلزام الاقتصادي لطريق احلرير من التوجيه فامي خيص تعاوهنا الإقلميي ملاك
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نتاج والتوزيع اخلاصة ابملنتجات ا عىل طولوسسامه ّجود من هذا القبيل ابس مترار يف داحتسني قدرة احلومكة  ملتعدية سلسةل الإ
 عىل امللكية الفكرية.

ذ  .8 وخضع التعاون يف جمال البياانت الكبرية بني احلكومات واملؤسسات اإىل الاس تكشاف والتعزيز عىل حنو نشط. اإ
لكرتونية ال لف من املعلومات الإرشادية عن النشاط الإجرايم  التجارة( وغريه من منصات Alibabaأأليبااب )يوفر موقع  الإ

دار  نفاذ ذات الصةل، مما يساعد املزعوم يف اإ يداع القضااي يف الوقت احملدد وحل ها بفعالية ومقع ات الإ هذه الأخرية عىل اإ
 الانهتااكت برسعة.

نفاذ ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية،  170، أأطلقت احلكومة الصينية بنجاح أأكرث من 2013ومنذ عام  .9 جراء اإ اإ
ىل التحقيق يف ىل  ،قضية مليون 1.3بلغ  جراميةالإ قضااي النهتااكت و الا نعدد ترامكي م وأأفىض ذكل اإ ضافة اإ  عاقبة مرتكبهيا.ماإ

 توس يع نطاق التعاون عرب احلدود )ج(

نفاذ  .10 متاش يًا مع الاجتاهات اجلديدة لتحقيق املزيد من التاكمل يف الاقتصاد العاملي، اس تفاد احلوار العاملي يف جمال اإ
طار عالقاهتا الاقتصادية والتجارية، امللكية الفكرية من التعزيز. ففي  تعاونية وتبادلت  أأنشطة منذ س نوات عديدة الصني تقمياإ

ىل  يف جمال امللكية الفكرية ثنائية ومتعددة الأطراف مع الولايت املتحدة وأأورواب وروس يا وسويرسا والياابن. وابلإضافة اإ
زت  نفاذ الصني ذكل، عز  لأمن العام ادلاخيل وامجلار  وواكلت مراقبة اجلودة ونظرياهتا يف بني امن التعاون ادلويل يف جمال الإ

مت دورات  البدلان ذات الصةل، مما سامه بفعالية يف صون احلقوق واملصاحل املرشوعة للمس هتلكني. ويف الوقت نفسه، نُظ 
نفاذ والإرشاف يف البدلان النامية من خالل قنوات  مساعدة أأجنبية. ولأربع س نوات تدريبية هتدف اإىل داحتسني القدرة عىل الإ

مت اجامتعات ملستشارين يف أأكرث من اثين عرشة سفارة يف الصني، مبا يف ذكل سفاريت اململكة املتحدة  عىل التوايل، نُظ 
يب يف الأجن-احلوار الصيينوالولايت املتحدة. وساعد مثل هذا التبادل العميق يف توطيد التفامه والثقة املتبادةل، مما أأك د فعالية 

 جمال امللكية الفكرية.

نفاذ ابلتعاون مع الولايت املتحدة والبدلان الأوروبية 2016ويف عام  .11 ، اضطلعت الإدارة العامة للجامر  بس بع معليات اإ
املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية وروس يا والياابن ومجهورية كوراي. وتعاونت وزارة الأمن العام عن كثب مع 

(INTERPOL)  نفاذ يف البدلان الأوروبية والولايت املتحدة بشأأن وسلطات قضية رئيس ية عرب احلدود، وذكل من  21الإ
خالل تبادل املعلومات والتحقيق املُساعَد ومجع الأدةل والتدابري املشرتكة واملساعدة القضائية. واكنت هذه املساعي التعاونية 

جيابية من البدلان ذات الصةل.وتلقت اجلرامئ العابرة للحدود،  عن جواب صارممبثابة   ردودًا اإ

 ش نغهاي  بدليةممارسة  حامية حقوق امللكية الفكرية وتكوين ثقافة يف جمال امللكية الفكرية: اثلثا.

 التعاون بني الويبو وش نغهاي يف جمال امللكية الفكرية أألف.

ذاكء الوعي وتكوين ا .12 ىل ش نغهاي يف جمال أأنشطة اإ مت الويبو بنشاط دمعها اإ لكفاءات املتعلقة ابمللكية الفكرية من قد 
 خالل تنظمي منتدايت وندوات وحلقات معل مشرتكة.

، اشرتكت الويبو وحكومة بدلية ش نغهاي يف تنظمي منتدى ش نغهاي للملكية الفكرية لثال  س نوات 2014ومنذ عام  .13
ني املشاركني مسؤولون حكوميون بدلًا. واكن من ب 50خشص ينمتون اإىل حوايل  400زهاء وحرض املنتدى عىل التوايل. 

 وخرباء وعلامء ومشاركون أ خرون من املنظامت ادلولية.
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عىل حنو معيق خالل ست دورات اكنت عىل النحو ال يت: اسرتاتيجيات امللكية  احلد وجرى تبادل لل راء خالل  .14
ء الاحرتام للملكية الفكرية، والتجارب الوطنية الفكرية الوطنية، وسسويق امللكية الفكرية واس تخداهما، والتعاون ادلويل لإذاك

نفاذ امللكية الفكرية، وسسوية منازعات امللكية الفكرية، والفصل يف قضااي امللكية الفكرية وأأحاكهما القضائية.  بشأأن أ ليات اإ

امللكية الفكرية عىل الإنرتنت  حقوق وتبادل املشاركون جتارهبم الناحجة بشأأن مجموعة من املوضوعات مهنا تعزيز حامية .15
رساء ثقافة للملكية الفكرية وداحتسني ال ليات البديةل لتسوية ل  ىل اتفاق يف ال راء فامي يتعلق وتوطيد اإ لمنازعات. ومت  التوصل اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، واذلي يعترب مبثابة أأساس مفيد لتحديد احللول الناجعة للتحدايت املشرتكة اليت تطرهحا  بأأمهية اإ
 امللكية الفكرية يف ش ىت أأصقاع العامل.

وتُعقد . مشرتكة بني الويبو والصني بشأأن امللكية الفكريةطلقت يف ش نغهاي أأول مدرسة صيفية ، أُ 2015ويف عام  .16
نظام الويبو معل بشأأن وحلقة  دمات الويبو العاملية للملكية الفكريةمعل بشأأن الاس تخدام الفعال خلحلقة أأيضًا س نواًي 

 .2015وذكل منذ عام  للوساطة والتحكمي

وأأقامت هذه الأنشطة منصة عاملية ومتعددة املس توايت لتدريب املسؤولني احلكوميني والقضاة واخلرباء والعلامء،  .17
ىل املهنيني يف جمال امللكية الفكرية اذلين ينمتون اإىل رشاكت أأو مؤسسات قانونية وغريها من املؤسسات اليت تقدم  ابلإضافة اإ

وأأثبتت تكل الأنشطة أأيضًا  ، وذكل يف ش نغهاي واملناطق اجملاورة.بيهنم املبادلتخدمات يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز 
 ملشاركني.مجيع ا يف أأوساطمدى شعبيهتا 

نفاذ امللكية الفكرية يفش نغهاي لتكوي اليت تتخذها جراءاتالإ  .ابء سعهيا احلثيث  اإطار ن الكفاءات يف جمال اإ
 اإىل تبوء ماكنة قطب للملكية الفكرية يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ

 امحلاية القضائية حلقوق امللكية الفكرية يف ش نغهاي )أأ(

 .نولويج يكون هل أأثر عامليوالتك  يف الوقت احلايل، تلزتم ش نغهاي الزتامًا اتمًا لتبوء ماكنة مركز لالبتاكر العلمي .18

 املس توايت الثال  للمحامك. ففي عام يلوفامي خيص امحلاية القضائية، أأقامت ش نغهاي شعبا قضائية للملكية الفكرية ع .19
، 2014يف هناية عام قضية تتعلق ابمللكية الفكرية. و 10 000، أأدرجت احملامك يف ش نغهاي للمرة الأوىل أأكرث من 2016

اليت داحُتىص من بني احملامك الثالثة اخملتصة يف امللكية الفكرية يف الصني. ويف عام لملكية الفكرية ُأنشئت حممكة ش نغهاي ل 
نس بة قضااي من ادلرجة الأوىل. وترتبط  904قضية تتعلق ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل  1 877، تلق ت احملمكة 2016
الرباءات وبرامج احلاسوب والأرسار التجارية. ويزداد اختيار  ابملئة من تكل القضااي ابلبتاكر العلمي، مبا يف ذكل 92.26

 لش نغهاي مكاكن حمبذ لتسوية منازعاهتم يف جمال امللكية الفكرية. وخارجياً أأحصاب احلقوق حمليًا 

 امحلاية الإدارية حلقوق امللكية الفكرية يف ش نغهاي )ب(

نفاذ الإداري، وضعت ش نغهاي أ لية تعاون من خال .20 ل اجامتع مشرت  بشأأن امللكية الفكرية عىل مس توى فامي خيص الإ
ليه يف تنس يق  20البدلية، يرتأأسه انئب رئيس البدلية وسشار  يف عضويته أأكرث من  واكةل حكومية. وتمتثل املهمة املولكة اإ

جياد أ لية اس تجابة رسيعة ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية وتنظمي محالت ضد الانهتااكت اليت تطالها من قبل متلف  اإ
عامل القانون. ويف عام  نفاذ الإداري يف ش نغهاي 2016واكلت اإ مت واكلت الإ حاةل من حالت التعدي عىل  3 570، قد 

 مليون يوان صيين. وعىل سبيل املثال، وخالل العام 170 تنطوي عىل ما قميته أأكرث منامللكية الفكرية، مبا يف ذكل التقليد، 
دارة ش  اجلاري دارة ش نغهاي للملكية الفكرية انهتا  لحاةل  258نغهاي للملكية الفكرية ، جس لت اإ لرباءات وعاجلهتا. وأأوفدت اإ

ىل  شكوى متعلقة بزناعات انهتا  الرباءات يف  300معرضًا دوليًا واسع النطاق، تكف لوا مبعاجلة أأكرث من  41أأيضا موظفهيا اإ
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ىل فعاليته الكبرية املوقع. ومن الناحية العملية، يرحب أأحصاب احلقوق حم  نفاذ الإداري نظرًا اإ وتاكليفه ليًا وخارجيًا ابلإ
 املنخفضة.

 التسوية البديةل ملنازعات امللكية الفكرية يف ش نغهاي )ج(

لمنازعات، قطعت حممكة ش نغهاي للتحكمي يف جمال امللكية الفكرية اليت ُأنشئت يف عام التسوية البديةل ل فامي خيص  .21
دارة ش نغهاي للملكية الفكرية أأيضا أأوىل خطواهتا عىل  شوطًا أأوليًا يف 2008 جمال سسوية منازعات امللكية الفكرية. واختذت اإ

قامة نظام للوساطة بني الأشخاص فامي خيص منازعات امللكية الفكرية، وهو نظام يس تقي معهل من مجعيات  الصعيد الوطين لإ
ال الوساطة. ول يسامه نظام من هذا القبيل يف تقليص تاكليف قطاع الأعامل ومراكز الوساطة والواكلت الوس يطة يف جم

نفاذ اليت تقع عىل عاتق أأحصاب احلقوق حفسب، بل يسامه أأيضا يف تعزيز ادلور اذلي تضطلع به الإدارة الاجامتعية  الإ
 الرش يدة يف حامية امللكية الاجامتعية. 

رساء ثقافة للملكية الفكرية يف ش نغهاي )د(  اإ

ة اليوم العاملي فامي خيص تطوير ثقافة للملكية الفكرية، تنهتز ش نغهاي خالل شهر أأبريل من لك س نة الفرصة مبناس ب .22
، وتتخذ تكل امحلالت ادلعاية محلاية امللكية الفكريةأأبريل لإطالق محلهتا الس نوية خالل أأس بوع  26للملكية الفكرية يف 

زيونية أأشاكل متلفة عىل غرار قراءات ومنتدايت وندوات، وذكل عرب قنوات متلفة من الصحف املكتوبة والقنوات التلف
دارة وش بكة الإنرتنت، بغية  زاء حامية امللكية الفكرية. وعىل وجه اخلصوص، تعقد اإ ذاكء الوعي والاحرتام دلى امجلهور اإ اإ

عالمية عن تطوير امللكية الفكرية يف ش نغهاي لفائدة مسؤولني من القنصليات العامة  ش نغهاي للملكية الفكرية دورات اإ
دارة امللكية الفكرية يف ش نغهاي أأيضًا نرش وممثلني عن غرف التجارة والرشاكت الأجنبية املس تقرة يف ش نغهاي ورقة . وتيرس اإ

ىل سشكيةل س نوية تتضمن أأبرز  غري ريمية ضافة اإ القضااي اتمنوذجية للملكية الفكرية يف عن امللكية الفكرية يف ش نغهاي اإ
 ش نغهاي. 
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وان  القانونية اجل -التعاون بني الوكاالت اإلدارية املعنية بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اليابان 
 والتشغيلية

عداد مسامهة  يغارايش، انئب مدير شعبة التعاون ادلويل، مكتب الياابنمن اإ *، طوكيو، الياابناتللرباء الس يد شينجي اإ
 

 ملخص

بني الواكلت الإدارية يف الياابن للحد من التعدايت عىل  اليت جيري الاضطالع هباسرشح هذه الوثيقة الأنشطة التعاونية 
 .كية الفكريةاملل 

نفاذ امللكية الفكرية. نوايح  اكفةل يوجد يف الياابن قانون واحد ينظم و ن امللكية وقانيش متل لك من ذكل،  عوضا عناإ
نفاذ امللكية الفكريةبشأأن أأحاكم  عىل الفكرية وقانون امجلار  وقانون الإجراءات اجلنائية التعاون فامي بني بعض  ، تنص عىلاإ

 يف الياابن. املعنيةالواكلت الإدارية 

 وةل عنؤ مس. ويه وامجلار  والرشطة مكتب الياابن للرباءات :نفاذ امللكية الفكرية يهابإ  املعنيةوالواكلت الإدارية الرئيس ية 
نفاذ امللكية الفكرية يف نطاق اختصاصاهتا. و  املعنية القوانني تطبيق ن الاس تفادة مما دلهيا م فامي بيهنا هوالتعاون والهدف من اإ
، وذكل امللكية الفكرية التعدايت عىل بشأأنامجلار  أأو الرشطة  ات اليت جترهياتحقيقال  مكتب الياابن للرباءات ويسهل .خربة

 .بأ راء اخلرباء من خالل تزويدهام

تقدمي املشورة أأو وذكل عن طريق  ،دلمع الرشاكت الياابنيةاستشارات متعدد اخلدمات نشئ مكتب وعالوة عىل ذكل، أُ 
 النامجة عن السلع املقدلة واملقرصنة. املشالكت مواّجةجيه بشأأن كيفية التو 

 مقدمة أأول.

نفاذ حقوق امللكية  ، يف دمعمثل مكتب الياابن للرباءات وامجلار  والرشطة ؛التعاون بني الواكلت الإداريةيسهم  .1 اإ
ممي أأو اقانون الرباءات أأو قانون التص :الفكرية )مثل قوانني امللكية يتجسد ذكل التعاون يفالفكرية يف الياابن بفعالية وكفاءة. و 

 اأأحاكم، اليت يتضمن لك مهنا قانون العالمات التجارية أأو قانون حق املؤلف( وقانون امجلار  وقانون الإجراءات اجلنائية
 نمن نطاق تطبيقه. نفاذ امللكية الفكرية تتعلق ابإ 

الواجبة العقوابت املدنية واجلنائية  كام حيدد ة،رباءالحق عىل  التعدي يقع، حيدد قانون الرباءات مىت ومثال ذكل .2
ذا اكنت السلع املس توردة أأو  مكتب الرباءاترأأي  فيفسح اجملال للجامر  لطلبقانون امجلار  أأما . التطبيق بشأأن ما اإ
ضافة اإىلعىل  تتعدى، مثال،رة املصد   مبوجب قانون الإجراءات  ،الرشطة ةمكهنا أأن حقوق العالمات التجارية يف الياابن. اإ

عىل مزعومة  تعدايتعند التحقيق يف قضااي جنائية تنطوي، مثال، عىل  الرباءات من مكتب تطلب املشورة أأن اجلنائية،
 الرشطةالرباءات أأم بني  مكتبو بني امجلار  كتابة سواء عالمات جتارية. واكإجراء سشغييل، ينبغي أأن تكون مجيع املراسالت 

 ومكتب الرباءات.

ضافة اإىل ذكل، أأنشأأت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مكتب .3  استشارات يقدم ،اية حقوق امللكية الفكريةمحل اواإ
 وأأّجزةاملعارف مع امجلار  ويتبادل الرشاكت الياابنية،  ابلتعاون مع عمل املكتبويشامةل بشأأن السلع املقدلة واملقرصنة. 

نفاذ املتخذة خارج الياابن  ؛حصة السلع للتأأكد من الرشطة الأجنبية اليت متتكل  ملنتجاتتقليد ا ملنعمن أأجل تعزيز تدابري الإ
 الفكرية. هتاالرشاكت الياابنية حقوق ملكي

                                                

 .هنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبوال راء املعرب عاإن  *
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نفاذ حقوق امللكية الفكريةاجلوانب القانونية للتعاون بني الواكلت الإدارية  اثنيا.  املعنية ابإ

 نفاذ امللكية الفكريةلإ أأحاكم حمددة عىل  مللكية الفكرية الياابنيةاقوانني  اش امتل أألف.

 احملمية برباءةاخرتاعاهتم  اس تغالليف  2ق اس تئثاريق أأحصاب الرباءات متتععىل  1من قانون الرباءات 68تنص املادة  .4
ذا يف  هذا فاإن نشاط جتاري دون موافقة صاحب احلق، يف رباءة ب محميطرف اثلث اخرتاع  اس تغلأأنشطة جتارية. ذلكل، اإ

ذا اكن نشاط الحق صاحب  تعداي عىل يشلك مفن  أأم ل اخرتاع محمي برباءة يتعدى عىلثالث ال طرف الرباءة. ولتحديد ما اإ
 .من قانون الرباءات( 70داحتديد النطاق التقين لالخرتاع احملمي برباءة )املادة  الرضوري

ضافة اإىل ذكل، تنص املواد من  .5 ىل  100واإ أأمر  اس تصداراب احلقوق يف من قانون الرباءات عىل حق أأحص 106اإ
وداحتديد  التعويضات،حساب اليت يمت هبا كيفية ال ، وداحتديد عىل حق الرباءة لوقف التعدايت املبارشة وغري املبارشة زجري

 حممكة.أأي  ة املرفوعة أأمامدعاوى التعدي املدني يف الواجب تطبيقهاالإجراءات 

أأي عىل ، ةجلنائية الواجبة التطبيق، مثل السجن و/أأو الغراموعالوة عىل ذكل، ينص قانون الرباءات عىل العقوابت ا .6
 .4(2-196أأو غري مبارشة )املادة  3(196بصورة مبارشة )املادة  يرتكب فعل من أأفعال التعديخشص 

مماثةل للمواد املذكورة أأعاله يف قانون  اممي وقانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف أأحاكماقانون التص ويتضمن .7
 عىل التوايل. املؤلف قالتعدي عىل التصاممي والعالمات التجارية وح تتناولاءات، الرب 

نفاذ امللكية الفكرية مبوجب قانون امجلار  ابء  اإ

ىل اليت سشلك تعداي عىلحيظر تصدير أأو اس ترياد السلع  .8 الياابن  حقوق امللكية الفكرية اإ
 ةلسجن و/ أأو الغرامابالأشخاص اذلين يقومون بذكل  يُعاقبو ( من قانون امجلار (، 9()1)11-69و (3()1)2-69 )املواد
 واس تدعاءالتحقيق يف انهتااكت قانون امجلار ،  صالحيةللجامر  خُيول ( من قانون امجلار (. و 2)109( و2)4-108)املواد 

وةمكن للجامر  أأيضا . املتعلقاتأأو غريها من  الأمتعةس تجواب وحفص لالماكتب امجلار   للمثول أأمامأأي مشتبه به أأو شاهد 
لزامية،  ذا أأصدرت احملمكة أأوامر  واملصادرةالتفتيش  سشملأأن جتري داحتقيقات اإ طار هذه التحقيقات، جيوز بذكلاإ . ويف اإ

ذا اكن ي خبريرأأ تقدمي من مكتب الياابن للرباءات  تلمتس( من قانون امجلار  أأن 2)119للجامر  مبوجب املادة   تبشأأن ما اإ
اهتامات  توجيهلجامر  وجيوز ل. أأم ل 5حقوق امللكية الصناعيةسشلك، عىل الأرحج، تعداي عىل املس توردة رة أأو السلع املصد  

ذا هبماملشتبه ومقاضاة جنائية  حدا   همجرامئ اكنت اإ  .ر ابلغض بنية اإ

ىل  .9 ضافة اإ حقوق امللكية تعدهيا عىل  يف اليت يُشتبهالسلع املصدرة أأو املس توردة عىل امجلار   تعرث، عندما ما س بقواإ
ذا اكنت هادر االفكرية وتص وذكل  ،حقوق امللكية الفكرية أأم ل سشلك ابلفعل تعداي عىلالسلع هذه ، علهيا أأن داحتدد ما اإ

ىل الأدةل وال راء  استنادا التأأكد امجلار   تعذر عىل ويف حالاملس توردين.  من أأحصاب احلقوق واملصدرين أأو اليت يقدهما لكاإ
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 الرابط(، متاح يف ويبو ليكس عىل 2015يوليو  10 الصادر يف 55لقانون رمق اباملعدل و ، 1959أأبريل  13 الصادر يف 121قانون الرباءات )القانون رمق  
 http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16061 التايل:

2
من  68)املادة  برباءة خرتاعات احملميةالااملرخص هلم  اس تغالل يف حالحرصية، ل ينطبق هذا احلمك  اومع ذكل، عندما ةمنح أأحصاب الرباءات تراخيص 

 ات(.قانون الرباء
3

غرامة ل بأأو  ،دة ل تتجاوز عرش س نواتمل الشغلالرتخيص احلرصي  ابلسجن مع عىل عىل حق الرباءة أأو املتعدي عىل ما ييل: "يعاقب  196تنص املادة  
ترخيص حرصي مبوجب عىل حق براءة أأو  تعداي عىل يشلكالشخص اذلي ارتكب فعال ويُس تثىن من ذكل " )ع بني الثننيمجلابأأو  ين 10 000 000تتجاوز 
 .(101املادة 

4
ابلسجن مع  101مبوجب املادة الرتخيص احلرصي أأي خشص يرتكب فعال يشلك تعداي عىل حق الرباءة أأو عىل  يُعاقب عىل ما ييل: " 2-196تنص املادة  
 ".بني الثنني ابمجلع ين أأو 5 000 000دة ل جتاوز سمس س نوات أأو بغرامة ل جتاوز مل الشغل

5
 .املسجةل دلى املكتب التجارية اليت تقدهما امجلار  اإىل مكتب الياابن للرباءات تتعلق ابلعالماتتقريبا طلبات ال مجيع واقع العميل، يف ال 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16061
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 بشأأن برباءة أأو املشمولتقدمي رأأي خبري بشأأن النطاق التقين لالخرتاع  مكتب الرباءات طلب منأأن ت ا، ةمكهنذكل من
 من قانون امجلار (. 17-69و 7-69املعين )املواد لالخرتاع منوذج املنفعة املسجل أأو التصممي املسجل 

 الفكرية مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية امللكيةنفاذ اإ  جمي

رشطة ال ضباط  اذلين يقومون بدورضباط الرشطة،  تويلمن قانون الإجراءات اجلنائية عىل ( 2)189تنص املادة  .10
. تعدي عىل حقوق امللكية الفكرية جرامئثبُت دلهيم وقوع  مىت ،أأي أأدةل ذات صةلحفص و  ،قضائية، التحقيق مع اجلناةال

نمن نطاق  ، عىل سبيل املثال،جاريةحقوق العالمات التعىل و  ةممي الصناعياحقوق التص كذكل تدخل التعدايت عىل
 رامئ.اجل هذه

طارللرشطة، يف  وجيوز .11 وقوع  لتحديدداحتقيقها اجلنايئ، أأن تطلب من مكتب الياابن للرباءات تقدمي رأأي خبري  اإ
 .6( من قانون الإجراءات اجلنائية(2)197)املادة  أأم لحقوق امللكية الصناعية  التعدي عىل

نفاذ الإدارية الواكلتعاون بني اجلوانب العملية للت اثلثا.  امللكية الفكرية حقوق املعنية ابإ

 التعاون بني مكتب الياابن للرباءات وامجلار  أأو الرشطة أألف

مكتب  أأن ردكتابة، كام  يمت ، فاإن ذكلللرباءاتعندما تطلب امجلار  أأو الرشطة رأأي خبري من مكتب الياابن  .12
حقوق امللكية  سشلك تعداي عىلامجلار  بضائع مصدرة أأو مس توردة يشتبه يف أأهنا  تصادرأأيضا. وحيامن  الرباءات يكون كتابة

، يةقانون من الناحية اللزمة يوما. وعىل الرمغ من أأن أ راء اخلرباء ليست مُ  30ابلرد يف غضون  الرباءات مكتب يلزتمالفكرية، 
 .نيةمشورة هم بوصفها  هأ راء املكتب ومالحظات قمية فاإن امجلار  والرشطة تقدر

ضافة .13 . وبذكل اليت ينظمها لك مهنامورات تدريبية يف ادل ومكتب الرباءاتامجلار   وموظف يشار اإىل ذكل،  واإ
  املعارف والعمليات التجارية اخلاصة هبام.تبادل املنتظمتان سس تطيع 

 التعاون بني امجلار  و الرشطة ابء

ذا اكنت جرامئهمالنيابة العامة  أأمام هبملمشتبه ل اهتامات جنائية  توجهللجامر  أأن  وةمكن .14 حدا   اإ . ويف ر ابلغض بنية اإ
 تحقيقات.يف ال معها كام سشرت   ،هذه احلالت، تزود امجلار  الرشطة مبعلومات تتعلق ابلقضاايمثل 

 مكتب استشارات متعدد اخلدمات بشأأن السلع املقدلة واملقرصنة رابعا.

ىل الرشاكت واملنظامت يف الياابن بشأأن السلع ، دأأبت احلكومة الياابنية عىل اإ 2004أأغسطس  منذ .15 سداء املشورة اإ
. وقد )املكتب( اية حقوق امللكية الفكريةمحلمكتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة املقدلة واملقرصنة، وذكل من خالل 

ىل مكتب ، تلبية 2004الصادر يف مايو  7أأنيشء املكتب، معال بقرار املقر الاسرتاتيجي للملكية الفكرية حلاجة الياابن اإ
 حكويم واحد يقدم املساعدة الاكمةل للمنشأ ت التجارية اليت تقع حضية للسلع املقدلة واملقرصنة.
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 .املسجةل دلى املكتب التجارية اإىل مكتب الياابن للرباءات تتعلق ابلعالمات الرشطةاليت تقدهما تقريبا طلبات ال مجيع يف الواقع العميل،  
7

 4املؤرخ يف  122، مبوجب القانون الأسايس للملكية الفكرية )القانون رمق 2003أأنشئ املقر الرئييس لسرتاتيجية امللكية الفكرية يف مارس  
 ي للملكية الفكريةبرانمج اسرتاتيج(. وتمتثل هممته يف وضع برانمج اسرتاتيجي س نوي لإنشاء امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها. ومت نرش أأحد  2002 ديسمرب
وزير . ويتوىل رئاسة املقر الاسرتاتيجي للملكية الفكرية رئيس الوزراء، وهو حاليا الس يد ش يزنو أ  ، )عضو جملس النواب(، ونواب الرئيس مه: 2017يف مايو 

ضة والعلوم والتكنولوجيا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة. ادلوةل للمهام اخلاصة املتعلقة ابمللكية الفكرية، وأأمني جملس الوزراء، ووزير الرتبية والثقافة والراي
 ومن بني الأعضاء أأيضا وزراء وخرباء أ خرين يف جمال امللكية الفكرية.
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الاس تفسارات بشأأن القوانني، كام يقوم بدور مكتب التصال عن طريق التنس يق بني ّجود  عىلكتب امل وجييب  .16
الواكةل الوطنية للرشطة، وواكةل الشؤون الثقافية، ووزارة الزراعة واحلراجة و ، الوزارات املعنية )وزارة املالية، ووزارة اخلارجية

نفاذ حقوق امللكية  نه يضمن تعاون مجيع الوزارات املعنية ابإ ومصائد الأسام ( واحلكومات الأجنبية. وبوصفه كياان حكوميا، فاإ
 دمي الرد.الفكرية يف الرد عىل الأس ئةل املطروحة يف الاس تفسارات الواردة قبل تق

مبا دليه من كوادر متخصصة ذات خربة سابقة يف العمل  كتب ملضمون الاس تفسارات الواردة، يقوم امل  وتبعا .17
مكحامني يف جمال امللكية الفكرية، أأو كفاحيص براءات يف مكتب الياابن للرباءات أأو مكوظفني يف شعبة امللكية الفكرية يف 

نفاذ امللكية الفكرية، أأو ابلتنس يق مع الوزارة أأو الواكةل  ابلرد مبارشة مس تفيدا من رشاكت خاصة  معارف موظفيه يف جمال اإ
ذا لحظ املكتب وضعا حرجا جيري فيه  املعنية اليت ةمكهنا التعامل بصورة مناس بة مع الاس تفسار املعين. وعالوة عىل ذكل، اإ

نه يتقامس هذه املعلومات  مع امجلار  والرشطة. أأو جرى فيه التعدي عىل امللكية الفكرية، فاإ

نه  .18 وعندما يتلقى املكتب اس تفسارات أأو شاكوى بشأأن سلع مقدلة أأو مقرصنة من عامة املس هتلكني يف الياابن، فاإ
ينصحهم ابلتشاور مع املراكز احمللية لشؤون املس هتلكني أأو مركز املس هتلكني العابر للحدود التابع للمركز الوطين لشؤون 

 املس هتلكني يف الياابن.

ىل عامة املس هتلكنياملركز الوطين لشؤون املس هتلكني يف الياابن  ويقدم .19 خدمات استشارية بشأأن متلف املشالكت  اإ
من خالل املراكز احمللية لشؤون ؛ وذكل 8املتعلقة ابلسلع أأو اخلدمات املُشرتاة، مبا يف ذكل السلع املقدلة أأو املقرصنة

ضافة اإىل ذكل، يق دم املركز الوطين املشورة بشأأن املعامالت العابرة للحدود، مبا يف ذكل املعامالت املس هتلكني التابعة هل. واإ
التجارية عرب الإنرتنت، بناء عىل طلب املس هتلكني، ويساعد يف حل املنازعات بشأأن املعامالت التجارية بني املس هتلكني 

 .9ت الياابنيةالياابنيني والرشاكت يف اخلارج أأو بني املس هتلكني يف بدلان أأخرى والرشاك
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املرتبطة ابلسلع  ، نرش مركز الوطين لشؤون املس هتلكني يف الياابن بياان حصفيا )ابللغة الياابنية فقط( لإذاكء وعي املس هتلكني ابخملاطر2014أأكتوبر  16يف و 
ةاملقدلة أأو ال  -http://www.kokusen.go.jp/pdf/nللعالمات التجارية )ةمكن الاطالع عليه عىل املوقع الإلكرتوين للمركز عىل الرابط التايل:  سلع املقدلد

20141016_1.pdf. 
9

يف املائة مهنا بشأأن مشالكت تتعلق برشاء سلع مقدلة )انظر املعلومات املتاحة عىل موقع  55اس تفسار،  4 400ت اللجنة أأكرث من ، تلق2014ويف عام  
 https://ccj.kokusen.go.jp/case/case4  مركز للمس هتلكني العابر للحدود عىل الرابط التايل:

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20141016_1.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20141016_1.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20141016_1.pdf
https://ccj.kokusen.go.jp/case/case4
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نفاذ يف اخلارج ملنع تقليد املنتجات اليت ةمكل الياابنيون  خامسا. التنس يق مع الرشاكت الياابنية اخلاصة لتعزيز الإ
 الفكرية  حقوق ملكيهتا

نفاذ حقوق امللكية يف اخلارج ومنع تقليد منتجات وسلع صنعهتا أأو وردهتا رشاكت ايابنية، ينظم  من .20 أأجل تعزيز اإ
ابلتعاون مع الرشاكت الياابنية، ندوات ويقدم حماضات لسلطات امجلار  والرشطة يف البدلان اليت يقع فهيا التعدي  ،كتبامل 

عىل حقوق امللكية الفكرية للرشاكت الياابنية. وتوفر هذه الندوات واحملاضات املعرفة العملية للعاملني يف امجلار  والرشطة 
 تحقق من حصة السلع ومصادرة السلع املقدلة.احمللية، مما يعزز قدراهتم عىل ال 

ندونيس يا والعراق ومالزياي وميامنار  وحىت .21 ال ن، نُظمت هذه الندوات يف الربازيل وش ييل والصني ومرص والهند واإ
والفلبني وروس يا واتيلند وفييت انم والولايت املتحدة الأمريكية.
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 إلذكاء االحرتامطة ناميبيا االسرتاتيجية ركيزة هامة خل -إنفاذ امللكية الفكرية  عمليةتنسيق 
 فكريةال للملكية

عداد الس يد تيلينغ  ينا فيلنغي اكوندو،نيالتنفيذي كبري املوظفني. أأندةما، اإسمسامهة من اإ  ولاملسؤ  القامئ بأأعامل ، والس يدة اإ
 *دهو ، انميبياالأعامل، وينوقطاع مللكية الفكرية اب املعنية هيئةال مللكية الفكرية، ا لأنشطة التنفيذي

 ملخص

نفاذ امللكية الفكرية من شأأن  أأي نظام قانوين، شأأنه شأأن لنظام، ا وهذا. وحيافظ عليهنظام امللكية الفكرية  أأن يثبت سالمةاإ
نفاذ فع  ل ةمكن  نفاذ امللكية الفكرية أأن يعمل دون اإ يف الس ياسة والاسرتاتيجية  حاسام اعنرص بوصفه ال. وقد حددت انميبيا اإ
ن الوطن   وضععىل ، اكسرتاتيجية رئيس ية، ينصمللكية الفكرية اس ياسة ل رشوع احلايل امل ية العامة للملكية الفكرية. وذلكل، فاإ

نفاذ امللكية الفكرية بغية ؛هاالاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذ لإذاكءخطة اسرتاتيجية  نشاء نظام فعال ومتوازن لإ  والاسهام ،اإ
نفاذ امللكية الفكرية التدابري الوقائيةالتمنية الاقتصادية  أأجندةيف   أأنشطة التثقيفمثل  ؛والاجامتعية ودمعها. ويغطي نظام اإ

 .، والتدابري القانونيةوالتوعية العامة الهادفة

نفاذ حقوق امللكية الفكرية أأطر  الراهنةوسشمل الاسرتاتيجيات   أأنشطة تثقيفيةو اةل للملكية الفكرية؛ قانونية ومؤسس ية فع   الإ
اس تخدام  وتعزيزنفاذ القانون؛ لإ واكلت فعاةل و ؛ التعدايتيف الوقت املناسب ضد  متاحة س بل انتصافو ؛ ةعامية وتوع 

ىل اأ ليات بديةل لتسوية املنازعات، و   واكلتأأنشطة اللتحكمي يف سسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وتنس يق اللجوء اإ
نفاذاب املعنية  .لإ

 مقدمة أأول.

دارة امللكية الفكرية،  خطت انميبيا رمغ أأن .1 امللكية الفكرية يف انميبيا  مراجعةتقرير فاإن بعض اخلطوات يف اإ
نفاذ ل يزال يشلك داحتداي كبريا. يشري اإىل 2015 لعام  أأن الإ

ىل ما ييل:تُ ووفقا لتقرير املراجعة،  .2 نفاذ امللكية الفكرية اإ  عزى عدم فعالية نظم اإ

 ضد التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية  اكفية س بل انتصاف قانونية ل توجدة: عدم كفاية التدابري القانوني
البدل طرفا  يعدمبوجب اتفاق تريبس اذلي  نيطلوبكام أأهنا ليست ابدلقة والاسساع امل ،مبوجب القوانني القامئة

 ،فيه

  دولر انمييب  300 اقدره مةغرابني ما ، ترتاوح واختيارية مففةاحملامك تفرضها : العقوابت اليت يسريةعقوابت و
ول تتناسب مع الأضار اليت  املتعدين، ل تردععقوبة  ويه ،ل تتجاوز ثالثة أأشهر ةبس يطملدة أأو السجن 

اءصاحب احلق واحلكومة وامجلهور العام ب تلحققد  املنافع امجلة  مع ول ،حقوق امللكية الفكرية التعدي عىل جر 
 ،غري املرشوعة أأعامهلمامللكية الفكرية من حقوق  املتعدون عىل اليت جينهيا

  مبفردها الترصفجعز الرشطة عن و، 

                                                
*

 .يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو املعرب عهناال راء اإن  



WIPO/ACE/12/5 Rev. 2 
24 

 

 

 أأحصاب حقوق امللكية الفكرية  تثبيطيف متثل  البت يف القضااي املعروضة عىل احملامك: اكن ذلكل أأثر سليب ريتأأخ
 ،حملمكةا الأمر اإىلرفع  عن

  ىل القضاة  افتقارو التعدي عىل  املرتتبة عىل راثال  ابمللكية الفكرية و  الالزمني املعرفة والوعيورجال القضاء اإ
  ،هاحقوق 

 والاعامتد  والأصلية،متيزي بني املنتجات اخملالفة فامي يتعلق ابت نفاذ القانون املعنية ابإ ّجزة الأ قدرات أأعضاء  ضعف
 ،عىل خدمات اخلرباء الأجانب امللكفة

  ما يمت الطعن يف شهاداهتم ورفضها يف احملمكة  كثريا هالرشطة: أأفاد ضباط الرشطة بأأنأأفراد رفض شهادات و
 ،اخلربة أأو عدم كفايهتا الافتقار اإىل قجة

  ليس من امللكية الفكرية وحاتهتا الراهنة: مبوجب صول احملمية الأ احلصول عىل معلومات عن  تعذر س بلو
ل  ،املعلومات السهل احلصول عىل هذه ىل مكت بعد تقدميول يمت احلصول علهيا اإ  ،ب امللكية الفكريةطلب اإ

  دارة امجلار   يفسوى موظف واحد  يف الوقت الراهناكفيا: ل يوجد  تدريبااملوارد البرشية عدم تدريب و اإ
ىل التدريب عىل امللكية الفكرية و  فرادلكية الفكرية. وشدد أأ ابمل  مملواملكوس  ذاكء الرشطة عىل احلاجة اإ ىل اإ اإ
 ،الوعي هبا

  نفاذ القانونابإ  املعنية واكلتالامجلار  وغريها من تنس يق بني الرشطة و ال  انعدامو،  

 ىل احملمكة. وتقدةمهاأأحصاب احلقوق عىل تتبع أأنشطة التعدي  اتقدر  وقصور  اإ

 عىلنقاش ال كز رت هذه الوثيقة سن أأ بيد انميبيا اسرتاتيجيات ملعاجلة مجيع التحدايت املذكورة أأعاله،  وضعت وقد .3
نفاذ امل يف تنس يق ال  انعدام ىل ،لكية الفكريةنظام اإ نفاذ يقو ت الأمر اذلي يؤدي اإ ىل بناء نظام مس تدام لإ ض اجلهود الرامية اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

، ومه أأحصاب احلقوق واملامرسون اجلهات املعنيةحقوق امللكية الفكرية عدد من  التعدايت عىلماكحفة  ويشار  يف .4
َ وامجلار  وامجلهور. القانونيون ومكتب امللكية الفكرية والرشطة والقضاء  ما مل يمت  هأأن نطاق هذه اجلهات عناسساع  منوي

نفاذ  الأدوار واملهام املنوطة بلك ّجة من هذه اجلهاتتنس يق   داحتداي.يشلك س يظل الإ

نفاذ، اعمتدت انميبيا أ لية لتنس يق  .5 نفاذأأنشطة وبغية داحتسني كفاءة نظام الإ مرشوع  حدى اسرتاتيجياتاكإ ، واكلت الإ
عىل هذه الاسرتاتيجية يف مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية مرة أأخرى . وقد أأعيد التأأكيد هتاكية الفكرية واسرتاتيجيس ياسة املل 

 الاحرتام للملكية الفكرية. لإذاكء
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نفاذ امللكية الفكرية اثنيا.  تنس يق أأنشطة اإ

نفاذ امللكية الفكرية: التدابري القانونية أألف.  اإ

. وينص قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل س بل التعدايتضد تنص عدة قوانني عىل س بل انتصاف  .6
تالفانتصاف سشمل الغرامات والسجن   .1السلع اخملالفة واإ

حدود ضد السلع اخملالفةعابرة للعىل تدابري  واملكوسوينص قانون امجلار   .7
2
 بتطبيقلكفة املؤسسات املُ  وسشمل. 

دارة امجلار  واملكوس التابعة لوزارة املالية والرشطة القانون وماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية   ووالكء النيابةالفكرية اإ
 واحملامك.

رباءات والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات ال ضد التعدايت عىلويتضمن قانون امللكية الصناعية س بل انتصاف  .8
ضافة اإىل ذكل، وبغية تيسري النظر يف قضااي التعدي  مجيع حالت  ختتص ابلنظر يفت حممكة ئنش كفاءة أُ بالتجارية. اإ

املنازعات املتعلقة ابمللكية الصناعية
3
. 

نفاذ ابء.  تدابري أأخرى لالإ

نفاذ امللكية الفكرية  ل شك أأن .9  ،غري قانونية أأخرىلن يكون فعال دون وجود اسرتاتيجيات مثل انميبيا  بدل انميف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وسشمل ه ىل اإ امللكية الفكرية عىل  التثقيف بشأأنأأنشطة ذه الاسرتاتيجيات تعزيز هتدف اإ

يمتثل . و توعية عامة هادفة محالت وتنظمي ها،وسسويق  املدرة لدلخل لية للملكية الفكريةاحمل صول الأ مجيع املس توايت، وسشجيع 

 .هتاقميل  ومدر ابمللكية الفكرية،  عىل درايةبناء جممتع  يفالهدف من هذه التدابري 

نفاذ امللكية الفكريةمعلية ّجة رائدة يف تنس يق  جمي.  اإ

ىل أأن و  .10 اليت س تحدد  ،الاحرتام للملكية الفكرية لإذاكءانميبيا بصدد وضع خطهتا الاسرتاتيجية جتدر الإشارة اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وسشمل اخلطة الاسرتاتيجية الك من التدابري الوقائية، م  املوّجةالاسرتاتيجيات  أأنشطة ثل لإ

 اجلهاتعىل أأمهية مشاركة مجيع  ، فضال عن التدابري القانونية. ولس نا قاجة للمبالغة يف التأأكيدوالتوعية العامة الهادفة التثقيف
نفاذ امللكية الفكرية يف معلية  ةاملعني خلطة الاسرتاتيجية. وداحتقيقا لهذه الغاية، رشعت الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية ا وضعابإ
جراء مشاورات لتسهيلالهيئةاع الأعامل )وقط  .ةاملعني اجلهاتمجيع  ورود الإسهامات من ( يف اإ

نفاذ امللكية الفكرية أأطر  وذلكل، .11  وأأنشطة للتثقيفقانونية ومؤسس ية فعاةل للملكية الفكرية؛  اسشمل اسرتاتيجيات اإ
اس تخدام  وتعزيزنفاذ القانون؛ لإ اةل ت فع  اكلو؛ و التعدي؛ وس بل انتصاف متاحة يف الوقت املناسب ضد ةالعام والتوعية

ىل اأ ليات بديةل لتسوية املنازعات، و  أأنشطة تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وتنس يق ل لتحكمي اللجوء اإ
نفاذ واكلت  .الإ

ىل أأن ةالتنس يق أأمهية ابلغ ويكتىس .12 نفاذ امللكية الفكرية  نظرا اإ لحة. ويف انميبيا، مجموعة متنوعة من أأحصاب املص يضماإ
نفاذ. ومع ذكل، وليةاملسؤ هذه  تقع ىل أأن عىل عاتق واكلت الإ وةل عن مجيع املسائل املتصةل ؤ املؤسسة املسيه  هيئةال  ونظرا اإ

                                                
1

 :عىل الرابطويبو ليكس متاحة عىل قاعدة بياانت  .(1994لعام  6من قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة )القانون رمق  53و  52و  51تنص املواد  
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9405.  

2
 (.1998لعام  20من قانون امجلار  والرسوم )القانون رمق  123املادة  

3
ويبو ليكس عىل العنوان التايل: (، واملتاحة عىل 2012م لعا 1من قانون امللكية الصناعية )القانون رمق  229اإىل  215املواد من  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp؟id=16331.  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9405
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp؟id=16331
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نفاذ امللكية الفكريةابمللكية الفكرية يف انميبيا،  تهيا مبهمة قيادة تنس يق أأنشطة اإ  أأنشئتفقد ، 4الهيئة. ووفقا لقانون فقد ُعهد اإ
نفاذ امللكية الفكرية. وقد مت التأأكيد  ويشمللحامية الفعاةل للملكية الفكرية يف انميبيا، ل اتعزيز  الهيئة مرة ذكل تنس يق أ ليات اإ
 الاحرتام للملكية الفكرية يف انميبيا. لإذاكءيف مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية  للهيئةعىل ادلور التنس يقي أأخرى 

 الاحرتام للملكية الفكرية ذاكءلإ وطنية ال يةتوجهي ال لجنة ال  دال

نشاء جلنة توجهيية وطنية  لإذاكءوتعزتم انميبيا، من خالل اخلطة الاسرتاتيجية  .13  لإذاكءالاحرتام للملكية الفكرية، اإ
 لقطاعوفامي يتعلق ابممثلني عن القطاع العام والقطاع اخلاص وأأحصاب احلقوق واجملمتع املدين.  ، تضمالاحرتام للملكية الفكرية
 فعال.عىل حنو سرتاتيجية الاولني يف املناصب الإدارية يف اللجنة املقرتحة لضامن تنفيذ ؤ العام، سيشار  كبار املس

 :اللجنة يهتعييهنا يف  نظر يفيُ واملؤسسات اليت  .14

  الأعاملوقطاع مللكية الفكرية املعنية ابهيئة ال، 

  طةوزارة التصنيع والتجارة وتمنية املشاريع الصغرية واملتوسو، 

  منظامت الإدارة امجلاعيةو، 

  مكتب امجلار ، التابع لوزارة املاليةو، 

  الرشطة، داحتت اإرشاف وزارة السالمة والأمنو، 

  مكتب املدعي العامو، 

  السلطة القضائيةو، 

  وقأأحصاب احلقو، 

  ةالقانوني و املهنممارسو، 

  جممتع الأعاملو، 

  منظامت حامية املس هتكل.و 

يف انميبيا. وس تضطلع  هاالاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذ لإذاكءخطة اسرتاتيجية  ويمتثل دور اللجنة يف ضامن وضع .15
نفاذ، مبا يف ذكل  بعمليةاللجنة مبهام التنس يق املتصةل  جراءات التصال العامة مع و اخلربة ؛  اكتساب املزيد منالإ داحتسني اإ
نفاذ وتعزيز  معليةمجيع املؤسسات املشاركة يف  ؛ واملشاركة املمثدةل هلملت مع أأحصاب احلقوق واملنظامت التصا وتقوية؛  هاالإ

 .التوعية العامةيف محالت 

نفاذ امللكية الفكرية  هاء.  اجلاري تنس يقها جمالت اإ

عداديركز التنس يق حاليا عىل  .16 عقدت ذلكل يف انميبيا.  هاالاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذ لإذاكءطة الاسرتاتيجية اخل اإ
سهام ؛مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني مض ،س تديرةامل امئدة للمع الويبو اجامتعني هيئة ابلتعاون ال  م يف وضع اهتلتنس يق اإ

 الاسرتاتيجية. اخلطة

ىل ما س بق، تتعاون  .17 ضافة اإ  عىلامجلار   يموظفحصول عن  أأمثروهو التعاون اذلي  -هيئة أأيضا مع مكتب امجلار  ال واإ
 الاقتضاء.سب ق  الهيئةبياانت من 

                                                
4

 (.2016لعام  198الأعامل )القانون رمق وأأنشطة قانون هيئة امللكية الفكرية  
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برام رشوع اخلطة الاسرتاتيجية عىل وينص م  .18  مذكرة تفامه كأساس للتنس يق.اإ

 اخلامتة واو.

الزتام مجيع أأحصاب  من أأجل ضامن ؛الاحرتام للملكية الفكرية ةل لإذاكءوضع خطة اسرتاتيجية فعاةل وشام يتحمت .19
 هيئة يف معلية التنس يق.ل اسستمثر ولهذا خلطة. ا دلهيم مبلكية شعورال  غرساملصلحة خالل معلية التنفيذ، فضال عن 

 الأعامل.وقطاع مللكية الفكرية املعنية ابهيئة التعريف ابل  .اثلثاً 

نشاء نظام بييئ دينامييك وشامل للملكية الفكرية وفاًء مهنا بتعهدها .20 مللكية اب املعنية هيئةال أأنشأأت حكومة انميبيا  ،ابإ
ىل بدافع الهيئةشلكت س الأعامل. و وقطاع الفكرية  ط احلاجة اإ لقدرة عىل ويمتتع اب ،الس تجابةل فعال وهمئيار قانوين ومؤسيس اإ

قانون هيئة امللكية الفكرية  ُأنشئت الهيئة مبوجباس تخدام امللكية الفكرية كأداة اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية. 
 .2017ناير ي  16(، اذلي دخل حزي النفاذ يف 2016لعام  8)القانون رمق  2012 ، عامالأعاملوقطاع 

دارة وحامية الأعامل يول ؤ مس وتتوىلوتعمل الرابطة مكركز تنس يق لتسجيل الأعامل التجارية وامللكية الصناعية،  .21 ة اإ
حدا  تغيريوقد التجارية وامللكية الفكرية.   الابتاكر. يف أأوساط الأعامل التجارية وسشجيع ُأنشئت الهيئة من أأجل اإ

 ا ييل:الهيئة مأأهداف قانون  وسشمل .22

  من أأجل زايدة ادلخل وسشجيع الاستامثر وخلق فرص العمل الاقتصادية؛ منو الاقتصادي والتمنيةتيسري ات، 

  تعزيز امحلاية الفعاةل للأعامل التجارية وامللكية الفكرية يف انميبياو، 

  يف انميبيا.امتجارية وامللكية الفكرية واس تخداهمال عامل الاضطالع ابلأ  سشجيعو  

 ئة ما ييل:وظائف الهي  وتتضمن .23

  من خالل  ،والتوعية ابلقوانني املتعلقة ابلأعامل التجارية وامللكية الفكرية واملسائل ذات الصةل التثقيفتعزيز
ذاكء الوعي التواصلبرامج   ،لإعالم امجلهور وتثقيفه وتوعيته واإ

  التجارية وامللكية الفكرية تقدمي املشورة للوزير والقطاع العام والقطاع اخلاص بشأأن املسائل املتعلقة ابلأعامل و
 ،يف نطاق الهيئة تندرجاليت 

  ىل الوزير و ىل أأو اخملتص تقدمي توصيات اإ أأي وزير أأو مؤسسة أأخرى اتبعة لدلوةل بشأأن املسائل املتعلقة اإ
صدار   ،تعزيز كفاءة الأعامل التجارية وامللكية الفكريةبغية  ه؛بتعديل أأي قانون أأو اإ

  امت أأو املؤسسات فامي يتعلق ابملسائل املتعلقة ابلأعامل التجارية وامللكية التشاور مع الأشخاص أأو املنظو
 ،الفكرية

  أأي  من أأو تلقهيا وتبادل املعلومات ،الاهامتم املشرت  حملالسلطات التنظميية بشأأن املسائل  التنس يق معو
 قيق حمدد.شكوى أأو داحت ب تعلق ابملسائل ذات الاهامتم املشرت  أأو ت  سلطة تنظميية من هذا القبيل
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نفاذ قانون الهيئة .24 مبا يف ذكل قانون امللكية الصناعية وقانون  املعمول هبا، اتلترشيعابووالالزتام به  ومن أأجل تعزيز اإ
 حق املؤلف والامتثال هل، جيوز للهيئة أأن:

 عىل املعمول هبا، اتلترشيعاب أأي مسأأةل تتعلق هبذا القانون أأو بشأأن زناعال أأطرافطلب  تعمل، بناء عىل 
  ،فهيا فصلالاملنازعات أأو هذه تدخل يف ا بني الطرفني دومن للزناع ةالطوعي ولاحلل تيسري

  لترشيعات ل عدم الامتثال لهذا القانون أأو بأأو  املُدعى بوقوعها،الشاكوى املتعلقة ابخملالفات  تتلقى أأو ترفعو
 ،ااملعمول هبا، وتقيمي هذه الشاكوى والتحقيق فهي

  ىل اإىل سلطة الادعاء أأو  عاةاملُداجلرامئ  تُبلغو  .املعنيةالسلطة التنظميية اإ
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 رابطة أمم جنوب شرق آسياإطار التعاون اإلقليمي بشأن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف 

عداد: نفاذ، مكتب  العام الس يد أ لن جيبيت، انئب املدير مسامهة من اإ لشؤون املنارصة والس ياسات والعالقات ادلولية والإ
 *.ة الفكرية مدينة اتغويغ، الفلبنيلملكيالفلبني ل 

 ملخص

طار رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا )ال س يان( عالمة  يُعدُّ التاكمل الاقتصادي بني عرشة من بدلان جنوب رشق أ س يا يف اإ
ىل تباين مس توايت التمنية يف تكل البدلان، ول س امي البيئة الاقتصادية للعامل أأمجع. فارقة يف فامي يتعلق  ومع ذكل، وابلنظر اإ

ومن  ا كبرًيا عىل وجود منصة للتعاون.بنظمها القانونية وأأداهئا الاقتصادي، تعمتد مسأأةل تنفيذ الس ياسات وضامن فعاليهتا اعامتدً 
أأجل جناح هذه امجلاعة الاقتصادية، من املهم توفري امحلاية لالستامثرات والأعامل التجارية واملمتلاكت، مبا يف ذكل حقوق 

نفاذها بفعالية. لفكرية، عىل حنو يكفل لأحصاب احلقوق أأن يطمئنوا أأن  حقوقهمامللكية ا ومن بني النواجت اليت  القي دمة ةمكن اإ
نفاذ حقوق امل  قلميية بشأأن اإ لكية الفكرية وتنفيذ تتوخاها خطة معل ال س يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية "وضع خطة معل اإ

ىل اتباع هنج موحد وشامل يراعي مصاحل مجيع الأطراف املعنية ومتلف  وتدعو خطة العمل املذكورة تكل اخلطة". اإ
راهتا، ويف ودلى لك دوةل عضو يف ال س يان حدود تقي دد قد ت دلى ادلول الأعضاء يف ال س يان.مس توايت التمنية والقدرا

نشاء فريق يقوم عىل تنفيذها.   نفاذ حقوق امللكية الفكرية واإ  هذا الس ياق يغدو من احلمتي اعامتد خطة معل بشأأن اإ

 ةممقد أأول.

طار رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا )ال س يان(  .1 يُعدُّ التاكمل الاقتصادي بني عرشة من بدلان جنوب رشق أ س يا يف اإ
منا أأيًضا يف العامل أأمجع. وقد غري  هذا التاكمل املشهد من حيث عالمة فارقة ل يف البيئة الاق  تصادية للمنطقة حفسب، واإ

منا أأيًضا فامي يتعلق ابلسلطات احلكومية. وابلنظر  الفرص املتاحة والتحدايت القامئة، ل فامي خيصُّ الأعامل التجارية حفسب، واإ
ىل تباين مس توايت التمنية يف تكل البدلان، ول س امي  فامي يتعلق بنظمها القانونية وأأداهئا الاقتصادي، تعمتد مسأأةل تنفيذ اإ

 س ياسات مشرتكة وضامن فعاليهتا اعامتًدا كبرًيا عىل وجود منصة للتعاون.

تريليون دولر أأمرييك، ويصل عدد  2.6ا يبلغ انجته احمليل الإجاميل صادية لرابطة ال س يان سوقا كبري وتُعدُّ امجلاعة الاقت .2
ىل ن  امجلاعة الاقتصادية لرابطة ال س يان يه اثلث أأكرب اقتصاد يف أ س يا،  622 ما يزيد عىل ساكنه اإ مليون نسمة. ويُقال اإ

وسابع أأكرب اقتصاد يف العامل. ومن أأجل جناح هذه امجلاعة الاقتصادية، من املهم توفري امحلاية لالستامثرات والأعامل التجارية 
نفاذ حقوقهم.واملمتلاكت، وأأن يشعر املال  وامل  ماكهنم اإ ىل أأن  ابإ  ستمثرون ابلطمئنان اإ

نفاذها.  .3 عطاؤها أأمهية قصوى يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ مة اليت يتعني  اإ ويمتثل أأحد الأصول والاستامثرات القي د
التنفيذ، ويف ّجد يس هتدف ضامن تناول حقوق امللكية الفكرية عىل النحو املناسب، سواء عىل مس توى الس ياسات أأو 

ال س يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية، معاًل ابتفاق رابطة ال س يان الإطاري املتعلق رابطة ُأنشئ فريق 
ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية

1
 . 1995ديسمرب  15، اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء يف ال س يان يف ابنكو ، اتيلند، يف 

                                                
*

 يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤل دف، ول تعرب د ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. املعرب عهنااء ال ر اإن  
1

 ةمكن الاطالع عىل التفاق الإطاري ]ابلإنلكزيية[ عىل الرابط: 
 http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-

december-1995 . 

http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-december-1995
http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-december-1995
http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15-december-1995
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لتفاق الإطاري يف تعزيز التعاون فامي بني البدلان الأعضاء يف جمال امللكية الفكرية، من ويمتثل الهدف الرئييس من ا .4
جراء املشاورات بشأأن وضع أأنظمة امللكية الفكرية  خالل عدة أأساليب مهنا تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا واإ

 الوطنية وتوحيدها عىل حنو يتسق مع املعايري ادلولية.

ام الأول، يتوىل فريق ال س يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية هممة وضع الربامج واملشاريع ويف املق .5
ا س يان. وجُيري الفريق العامل أأيض للجامعة الاقتصادية لرابطة ال  نظام امللكية الفكرية دعاموالأنشطة املتعلقة جبميع جوانب 

للملكية الفكرية )الويبو( واملكتب الأورو ، للرباءات واملكتب الياابين للرباءات  حوارات مع الرشاكء، مثل املنظمة العاملية
 ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. 

، 2011ويضع الفريق العامل، هبدف تنفيذ اسرتاتيجياته، خطط معل ال س يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية. ويف عام  .6
، واكن من بني النواجت املتوخاة مهنا "وضع 2015-2011بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  اعُتمدت خطة معل ال س يان

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ تكل اخلطة". وتؤك دد الرغبة يف وضع خطة معل منفصةل الأمهية  قلميية بشأأن اإ خطة معل اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  ىل اإ  اليت توتهيا رابطة ال س يان اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية نيًا.اث قلميية بشأأن اإ  خطة العمل الإ

ىل سشجيع تبادل املعلومات وأأفضل املامرسات  .7 نفاذ حقوق امللكية الفكرية اإ سسعى خطة معل رابطة ال س يان بشأأن اإ
ىل املبادئ الواردة يف التفاق الإطاري. فمبوجب ال تفاق الإطاري، بني ادلول الأعضاء يف الرابطة. وسستند خطة العمل اإ

ىل تعزيز  اتفقت ادلول الأعضاء يف الرابطة عىل الاضطالع بأأنشطة تعاونية سشمل، من بني أأنشطة أأخرى، الأنشطة الرامية اإ
نفاذها بفعالية؛ )ب( والتعاون بشأأن  نفاذ امللكية الفكرية وحاميهتا. وسشمل تكل الأنشطة: )أأ( حامية حقوق امللكية الفكرية واإ اإ

نفاذ امللكية الفكرية.التدابري العا قامة الش باكت بني السلطات القضائية والواكلت املعنية ابإ  برة للحدود؛ )ج( واإ

منا أأخذ يف ويف صياغة خطة العمل، مل يقترص الفريق العامل عىل مراعاة مصاحل أأحصاب احلقوق وشوا .8 غلهم، واإ
قلميية.  ا أ راء ووّجات نظر املس هتلكني والسلطات العامة وال س يانالاعتبار أأيض  مكنطقة اإ

ص الفقرات التالية النواجت ذات الصةل املتوخاة من خطة العمل. .9  وتلخ د

 الأنشطة واملواد الإعالمية واملتعلقة ابلتوعية  أألف.

التوعية أأداة فعاةل للحد من الزتييف والقرصنة. ويُعدُّ توضيح الأس باب اليت تدعو اإىل الامتناع عن دمع زايدة تُعترب  .10
ة واملقرصنة وس يةًل لتغيري طريقة تفكري امجلهور والتشجيع عىل احرتام حقوق امللكية الفكرية. وتتوىخ خطة العمل السلع املزيف

عالمية جديدة. وسوف تُنف ذ هذه امحلةل تدرجييًّا عىل مدار عدة  عداد محةل لالإعالم والتوعية، مبا يف ذكل اس تحدا  مواد اإ اإ
 ت التصال الأخرى.ندوات وحلقات معل، وكذكل من خالل منصا

برام رشااكت اسرتاتيجية مع  .11 عداد محةل التوعية املذكورة اإرشا  القطاع اخلاص، ومن مث  مفن الرضوري اإ ويس تلزم اإ
املؤسسات التجارية ودوائر الصناعة. ويف الوقت الراهن، يعمل الفريق العامل مع مبادرة الأعامل الرامية لوقف الزتييف 

عالمية مشرتكة توحض د ماطر الزتييف ( اليت تPACSABوالقرصنة ) عداد مواد اإ ضطلع هبا الغرفة التجارية ادلولية من أأجل اإ
م هذه املواد الإعالمية يف املوائن الرئيس ية من أأجل تأأكيد وحدة رابطة ال س يان يف  والقرصنة وأ اثرهام اخلطرية. وسوف تُعم 

 ة.ّجودها الرامية للحد د من انهتااكت حقوق امللكية الفكري
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية ابء.  املعلومات الإحصائية عن اإ

نفاذ، مبا يف ذكل املعلومات  .12 سشمل النواجت املتوخاة من خطة العمل أأيًضا مجع الإحصاءات املتاحة للعلن بشأأن الإ
ية ابلغة، ل من أأجل الإحصائية عن الفصل يف منازعات امللكية الفكرية أأمام القضاء. وحيظى جتميع البياانت واملعلومات بأأمه 

دخالها عىل الس ياسات  منا أأيًضا لالسرتشاد هبا يف الإصالحات اليت يُتوىخ اإ نفاذ حفسب، واإ تتبُّع التقدم احملرز يف معليات الإ
العامة. ويف الفلبني، عىل سبيل املثال، يعمل مكتب الفلبني للملكية الفكرية، ابلتعاون مع أأعضاء اللجنة الوطنية املعنية 

نفاذ فامي يتعلق جبمةل أأمور مهنا: أأوامر التفتيش والضبط ققو  ق امللكية الفكرية، عىل مجع وجتميع البياانت عن معليات الإ
والاحتجاز املنف ذة، والسلع املزيفة واملقرصنة املضبوطة، وطبيعة السلع املزيفة واملقرصنة ومكيهتا وقميهتا ومصادرها، وعدد 

ماكن ادلعاوى املقامة، فضاًل عن حا ىل املس توى الإقلميي يك يكون ابإ ىل نقل هذه املامرسة اإ ةل التقايض ونتاجئه. ومث  حاجة اإ
نفاذ يف ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان أأن سسرتشد هبا عىل النحو الواجب، ل  يف صوغ الس ياسات الواكلت املعنية ابلإ

منا أأيض نفاذ.حفسب، واإ  ا يف اجلوانب التنفيذية من معليات الإ

ومن أأجل وضع ذكل موضع التنفيذ، سوف تعني د لك دوةل من ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان ّجة اتصال أأو تنشئ  .13
ىل الفلبني، من خالل مكتب الفلبني للملكية الفكرية،  حاتهتا اإ وحدة للتنس يق، قيث تقوم جبمع البياانت وجتميعها، مث  اإ

نفاذ حقوق اابعتبارها البدل الرائد اذلي يتصدر تنفيذ امل  ها الفريق العامل فامي يتعلق ابإ مللكية الفكرية. بادرات واملشاريع اليت أأقر 
لكرتونية من أأجل متكني ادلول من داحتميل البياانت واملعلومات بصورة منتظمة.ومن املتوىخ أأيض نشاء بوابة اإ  ا اإ

دوةل من ادلول الأعضاء، وسوف ويف الوقت نفسه، مُع دم اس تقصاء بشأأن املعلومات الإحصائية املتاحة يف لٍك  .14
نفاذ وتقايمها. وفور الانهتاء من الاس تقصاء، سوف يُعدُّ  يُس تخدم هذا الاس تقصاء كأساس لتحديد املعلومات املتاحة عن الإ

 منوذج للمعلومات لتس تخدمه ّجات الوصل يف ادلول الأعضاء من أأجل تقدمي التحديثات ادلورية. 

ة السلع املقرصنة واملزيفة الواردة اإىل ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان سسجيل وقوع اخنفاض يف حرك جمي.
 بيهنا  وفامي

، يُعتقد أأن ه ينبغي التعاون بشأأنه مع اخلرباء يف جمال الإجراءات امجلركية. ومث   .15 مل ا اكن هذا الناجت املتوىخ يشلك د داحتدايًّ
. ومن املمكن أأن يُس تخدم التوثيق الناجت من تكل ال لية مكرجع حاجة اإىل وضع أ لية لرصد حركة السلع املقرصنة واملزيفة

ىل التصدي لنهتااك نفاذ يف اختاذ القرارات التكتيكية يف معلياهتا الرامية اإ ليه الواكلت الوطنية املعنية ابلإ ت حقوق سستند اإ
ن  معظم السلع املزيفة واملقرص امللكية الفكرية. واستناد ىل التقيمي الأوىل، فاإ ما مس توردة أأو همربة. ويف الواقع، لوحظ أأن ه ا اإ نة اإ

حني يرتفع جحم املضبوطات عىل احلدود، ينخفض جحم املضبوطات من السلع املزيفة واملقرصنة يف السوق الفعلية. وحني 
املضطلع ينخفض جحم املضبوطات عىل احلدود، يرتفع جحم املضبوطات يف السوق الفعلية. ومن مث  فال بد من رصد العمليات 

 هبا داخل منطقة الاختصاص امجلريك وتوثيقها عىل أأقل تقدير.

نفاذ عىل الصعيد الوطين  دال.  وضع مبادئ توجهيية لالإ

نفاذ عىل الصعيد الوطين، مبا يتفق مع الهيالك نواجت املتوخاة من خطة العمل أأيضمن بني ال  .16 ا وضُع مبادئ توجهيية لالإ
ىل أأفضل املامرسات. ويف سبيل ذكل، جيب أأن تُعقد بصورة ة يف ادلول الأعضاء واستنادلقامئاملدنية واجلنائية والإدارية ا ا اإ

نفاذ امللكية الفكرية بغية الوقوف عىل الشواغل  منتظمة حلقات معل ومناقشات مائدة مس تديرة مع الواكلت املعنية ابإ
نفاذ امللكية الفكرية.   والتحدايت وكذكل أأفضل املامرسات فامي يتعلق ابإ

ثة عن أأفضل املامرسات يف جمال ةمكن أأيضو  .17 نتاج مواد مرجعية لتس تخدهما السلطات العامة، تتضم ن معلومات حمد  ا اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وةمكن أأن سشمل هذه املواد املرجعية منشورات تضمُّ القرارات الهامة املت خذة يف القضااي املتعلقة  اإ
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عداد ملفات  ابمللكية الفكرية يف لك دوةل من ادلول الأعضاء، وأأفضل املامرسات يف جمال التحقيق يف حقوق امللكية الفكرية واإ
القضااي، ومعلومات عن أأحد  الأدوات والتكنولوجيات املتاحة دلمع التحقيقات املتعلقة ققوق امللكية الفكرية. ففي الفلبني، 

ائية يف قضااي امللكية الفكرية وفهرٌس لقضااي امللكية الفكرية، عىل سبيل املثال، نرُش دليٌل بشأأن التحقيق واملالحقة القض
 ويس تخدهمام حاليًّا احملققون واملدعون العامون والقضاة بل واحملامون يف تناوهلم لقضااي امللكية الفكرية.

 حلقات العمل والندوات  هاء.

عين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية التابع سوف تواصل ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان، من خالل الفريق العامل امل .18
للرابطة، التعاون مع رشاكهئا يف احلوار من أأجل تنظمي حلقات دراس ية وحلقات معل واجامتعات سشاورية لبناء القدرات فامي 

نفاذ امللكية الفكرية، لفائدة متلف أأحصاب املصلحة املعنيني. ويف الأ  حوال اليت يتعلق ابملسائل والتطورات ذات الصةل ابإ
م فهيا أأنشطة بناء القدرات لفائدة السلطات العامة، ينبغي تصممي نطاقها واملواضيع اليت سشملها مبراعاة نوع اجلهات الفاعةل  تُنظ 
دة اليت يضطلع هبا لك مهنا، مثل املدعني العامني والقضاة ومسؤويل امجلار  واملسؤولني  املشاركة يف النشاط واملهام احملد 

نفاذ حقوق امللكية امللكفني نفاذ. ومن شأأن وضع برامج بناء القدرات بأأسلوب اسرتاتيجي ومتوامئ فامي بني الواكلت املعنية ابإ  ابلإ
الفكرية أأن يكفل متتُّع هذه الواكلت بنفس املس توى من التقدير والفهم والتطبيق خملتلف القوانني والقواعد واللواحئ ذات الصةل 

نفاذها. ويف س ياق هذه العملية، داحُتد  قامية حقوق امللكية ال ا املسائل والشواغل املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقة د أأيضفكرية واإ
جناز القضااي فضاًل عن ضامن  ىل هذا التعاون ابعتباره يسهم يف رسعة اإ القضائية والفصل يف القضااي وجيري تناولها. ويُنظر اإ

 . الاسساق يف تطبيق القوانني والقواعد واللواحئ

اتحة القرارات القضائية والإدارية الصادرة للفصل يف القضااي املتعلقة ققوق واس تكامل .19  لهذه املبادرة، من املتوىخ اإ
امللكية الفكرية من خالل قاعدة بياانت ةمكن أأن تُنرش عرب البوابة الإلكرتونية اخلاصة برابطة ال س يان. كام ةمكن نرش مجموعة 

قلميية. تضمُّ تكل القرارات مكواد  ني أأثناء حلقات العمل واملنتدايت والندوات الإ  مرجعية لتعمميها عىل القضاة واحملمك 

نفاذ  واو.  أ لية التنس يق من أأجل تعزيز معليات الإ

من املسمل  به أأن ه قد يكون من الصعب تفعيل التنس يق عىل الصعيد الإقلميي يف املنطقة من خالل نظام مركزي. ومع  .20
ضفاء طابع مؤسيس عىل التنس يق يف املنطقة، جيب أأل  سستند أأي أ لية توضع لتحقيق هذا ذكل، وابلنظر  ىل اإ ىل احلاجة اإ اإ

ىل التصال حفسب، بل جيب أأيضاله نشاء فريق أأسايس من اخلرباء جيمتع ابنتظام من أأجل رصد الربامج دف اإ ا أأن سشمل اإ
دارهتا.  والأنشطة املبي نة يف خطة العمل واإ

نفاذ حقوق امللكية الفكريةاحلاج اثلثًا. نشاء ش بكة وفريق من اخلرباء املعنيني ابإ  ة اإىل اإ

، اجمتع ممثلون عن ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان يف مانيال خالل الاحتفال بأأس بوع امللكية 2015يف أأكتوبر  .21
ىل سشكيل فري نفاذ حقوق الفكرية يف الفلبني. واكن من بني البنود املدرجة يف جدول الأعامل احلاجة اإ ق من اخلرباء املعنيني ابإ

امللكية الفكرية من أأجل تنفيذ اخلطط والربامج والأنشطة املبي نة يف خطة العمل. ووافقت ادلول الأعضاء عىل الاقرتاح، ومن 
نفاذ مث  ُأنشئ فريق رابطة ال س يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية وش بكة رابطة ال س يان للخرباء املع  نيني ابإ

 حقوق امللكية الفكرية. 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وسوف يعمل  .22 وتتأألف ش بكة اخلرباء من ممثلني عن ادلول الأعضاء من املشاركني يف اإ
أأعضاء الش بكة ابلتعاون مع بعضهم البعض. ومن املتوقع أأن يتعاونوا مع الأمانة العامة لرابطة ال س يان والبدلان الرائدة، من بني 

ّجات أأخرى، فامي يتعلق برصد التقدم احملرز يف املشاريع والربامج وتقيمي فعاليهتا، وتيسري تبادل املعلومات عن املسائل 
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نشاء أ لية لتيسري التصال وتدفق  نفاذ امللكية الفكرية، واإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية، ووضع برامج التدريب عىل اإ املتعلقة ابإ
 كفاءة فامي بني أأعضاء الش بكة والفريق العامل.املعلومات عىل حنو يتسم ابل

ومن أأجل مساعدة الش بكة يف أأداء هماهما، من املهم التعاون مع الرشاكء بغية تيسري عقد الاجامتعات وتنفيذ خطة  .23
العمل. وسوف يكون من املفيد، عىل سبيل املثال، أأن يقوم رشاكء مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، التجا مان ابنتظام أأنشطة بناء القدرات يف جمال اإ رية واملكتب الأورو ، للملكية الفكرية، الذلين يقد د
 مبواءمة أأولوايهتام مع املبادرات الاسرتاتيجية لرابطة ال س يان.

قلميي رابعًا.  أأفضل املامرسات يف ميدان التعاون الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  ةمكن اعتبار ما ييل من العنارص .24 املكونة لأفضل املامرسات يف ميدان التعاون الفعال بشأأن اإ
 بني ادلول ذات النظم القانونية اخملتلفة ومس توايت التمنية الاقتصادية املتباينة:

 نفاذ حقوق امللكية الفكرية قلميية بشأأن اإ  ،اعامتد خطة معل اإ

  نفاذ حقوق امللكيو نشاء فريق خرباء معىن ابإ  ،ة الفكرية يتوىل تنفيذ خطة العملاإ

  التعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء املؤسس يني ومنظامت القطاع اخلاص يف جمال العالقة بني امللكية الفكرية و
 ،والأعامل التجارية

  مواءمة املساعدة التقنية مع الأهداف والربامج الاسرتاتيجية الواردة يف خطة العملو، 

  تظمة فامي بني ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يانالتفاعل واحلوار بصورة من و، 

  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء املنطقة.و عالمية موحدة فامي خيصُّ اإ عداد مواد وبرامج اإ  اإ

 خامتة خامسًا.

ىل تعزيز التعاون الشامل بشأأن  .25 أأبرزت الأنشطة والارتباطات الاقتصادية املتنامية يف جنوب رشق أ س يا احلاجة اإ
نفاذ يراعي مصاحل مجيع الأطراف اإ  ىل اتباع هنج موحد وشامل بشأأن الإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتدعو تكل احلاجة اإ

 املعنية ومتلف مس توايت التمنية والقدرات دلى لك دوةل من ادلول الأعضاء يف ال س يان. 

نشاء منصة وأ لية ملموسة تلتقي من خاللها ا درات الاسرتاتيجية، من املهم أأيضوابلإضافة اإىل داحتديد الأهداف واملبا .26 اإ
ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان وتتفاعل وتتناقش وتتداول وتنفذ الغاايت والأهداف اليت س بق داحتديدها. وجتدر الإشارة 

ىل أأن ه يف حني أأن  ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان ةمكن أأن تت فق عىل أأهداف معينة، فقد ختتلف يف الأسلوب  اذلي اإ
داحتق دق به هذه الأهداف. ودلى لك دوةل عضو يف ال س يان حدود تقي دد قدراهتا يف تنفيذ أأي خطة أأايًّ اكنت. ويف هذا الس ياق 

ص لغرض تنفيذها.  نشاء فريق مص  نفاذ حقوق امللكية الفكرية واإ دة البنود بشأأن اإ  يغدو من احلمتي اعامتد خطة معل حمد 

طار ملزم بني ادلول الأعضاء يف رابطة ال س يان. وتُعدُّ خطة العمل مبثابة خ .27 ريطة للطريق، ويه يف الوقت نفسه اإ
وتتناول اخلطة مجيع ما تنطوي عليه النظم القانونية املعمول هبا يف لك دوةل عضو يف رابطة ال س يان من شواغل ةمكن أأن 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  تؤثر عىل تنفيذ برامج الرابطة املتعلقة ابإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل تنفيذ خطةول .28 العمل حفسب،   يقترص املتوقع من ش بكة ال س يان للخرباء املعنيني ابإ
ا أأن تتحمل املسؤولية وختضع للمساءةل فامي يتعلق بذكل التنفيذ.بل يُتوقع مهنا أأيض
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 نديةامللكية التايلتنسيق إنفاذ امللكية الفكرية ودور الشرطة 

عداد التحقيق(، شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية، قسم ادلكتور سشافاليت سشافاليتفونغبون، مدير )الكولونيل  مسامهة من اإ
 *ندية، ابنكو املركزي، الرشطة امللكية التايل  مكتب التحقيقات

 ملخص

ياسة امللكية الفكرية، اللجنة الوطنية املعنية بس   داحتت اإرشافطة امللكية التايلندية، تقدم هذه الورقة حملة عامة عن دور الرش 
نفاذ القانونيف التعاون والتن   صاخوجه ب الورقةالتصدي لنهتااكت امللكية الفكرية. وسسعى املعني ة من أأجل  س يق مع واكلت اإ
نفاذ امللكية الفكرية وت  تصةلالرشطة امللكية التايلندية امل اإىل رشح همام  جراءات العداةل و ابإ واكلت كفاءات  تكويننس يق اإ

 ة وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية.اتمتيزي بني السلع الأصلية واملقدل  يف جمال تدريب ال فاذ و الإن

 مقدمة .أأول

ىل زايدة معدل تواصل ارتفاع الس نوات امخلس املاضية، عىل مدى  .1 جحم انهتااكت امللكية الفكرية يف اتيلند، مما أأدى اإ
احملمكة  املعروضة عىلائة من دعاوى امللكية الفكرية يف امل 75ما يقرب من مشل  فقدالتقايض. ووفقا للسجالت، حالت 

 مع نية احلكومة، لأن   ل يتسقهو ما . و 1قضااي جنائية 2015و 2011بني عايم  ادلوليةرة املركزية للملكية الفكرية والتجا
، فضال عن ويمعهتا البدل داقية، بل أأيضا عىل مصحفسب 2عىل قدرة ادلوةلعىل امللكية الفكرية ل يؤثر ارتفاع معدل التعدي 

ستبعاد اتيلند من بعض املذكورة ل ملشالكاب تتذرعالبدلان بعض مصدر قلق خاص لأن يشلك  ما س بق . و هااقتصاد
 3ذات الأولويةالبدلان ملراقبة اخلاصة قامئة الالعالقات التجارية. ونتيجة ذلكل، وضع املمثل التجاري للولايت املتحدة اتيلند يف 

هما حامية امللكية الفكريةتدابري أأساس عدم كفاية عىل  هذه الشواغل لتربير احلواجز التجارية املمثل ، ويس تخدم اليت تقد 
مصدر قلق كبري لأحصاب الفكرية يف اتيلند  امللكيةيزال التعدي عىل  فال ،عليهو السلع املس توردة من اتيلند. املفروضة عىل 

 احلقوق واملسؤولني واحلكومة.

معظم  من تكل اليت تواّجها ةبي قر اليت تواّجها اتيلند حقوق امللكية الفكرية التعدي عىل مشالك  ن  أأ بالقول  وةمكن .2
 اؤكد الزتاهمتنفذ القانون بقوة و وت دية ل تتجاهل هذه املشلكة. احلكومة التايلن البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. بيد أأن  

 ق امللكية الفكرية وتوفري حامية فعاةل للملكية الفكرية.حقو  منع التعدي عىل اإىلسسعى بس ياسة 

كرية، اليت يرأأسها رئيس ، أأنشأأت احلكومة التايلندية اللجنة الوطنية املعنية بس ياسات امللكية الف2016ويف عام  .3
يف  مهتال هم. وتمتث4واكةل 20املس توى من  ممثلني رفيعيتضم  و فهيا انئب رئيس الوزراء منصب  رئيس انئبيشغل و  الوزراء

نفاذ حقوق امللكية  صياغة س ياسات واسرتاتيجيات لتعزيز امللكية الفكرية وتنس يق التعاون الفعال بني الواكلت يف جمال اإ
 حقوق امللكية الفكرية وداحتسني قوانني امللكية الفكرية وتنفيذها. التعدي عىلالفكرية وماكحفة 

                                                
*
ن  ال راء     .ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبويف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف ول تعرب   املعرب عهنااإ
1
 .2015-2011 احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة العاملية صادرة عناإحصاءات   
2
 التايل: الرابط(، متاح عىل 1997ساجناي برادهان، داحتسني القدرة املؤسس ية لدلوةل )سبمترب   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/09/pdf/pradhan.pdf. 
3
 التايل: الرابط(، متاح عىل 2017)مايو  2017لعام اص اخل 301مكتب املمثل التجاري للولايت املتحدة الأمريكية، تقرير   

https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF. 
4
تايلند سابقا املركز الوطين لإنفاذ ل  ن(. واك2016) 3/2559ب رئيس الوزراء بشأأن اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية رمق الالحئة التنفيذية ملكت  

 .2013حقوق امللكية الفكرية، اذلي أأنشئ عام 
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ملعنية بس ياسة امللكية الفكرية، اللجنة الوطنية ا داحتت اإرشافية، ندرشطة امللكية التايل ال معل وس تعرض هذه الورقة  .4
نفاذ القانونمع  تعاونل فامي يتعلق ابس امي  ل التعدي عىل ت حالالتعامل مع املعنية والتنس يق معها بشأأن  واكلت اإ

 الفكرية. امللكية

 أ ليات التعاون والتنس يق .اثنيا

دراج .5 اللجنة الوطنية املعنية  ، أأنشأأتذات الأولويةالبدلان ملراقبة اخلاصة ملتحدة الولايت اقامئة اتيلند يف  وردا عىل اإ
واكةل حكومية  16امللكية الفكرية بدمع من  لتعدي عىل، اللجنة الفرعية املعنية اب2016امللكية الفكرية، يف مارس  ةبس ياس

شالك حد من م للتعدي عىل امللكية الفكرية منع ال طرق اإىل حل املسائل املتعلقة ب. وهتدف اللجنة الفرعية فردية ةخشصيو 
يعتين  صورة اتيلند كبدل وداحتسنية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية مس توى حامية امللكي رفعأأحصاب حقوق امللكية الفكرية و 

 .5لكية الفكريةمل اب

نفاذ امللكية الفكرية جمال اللجنة الفرعية عىل تعزيز الصالت يف وتعمل  .6 الواكلت احلكومية تواصل تيسري وذكل ب اإ
خطوط  قد وضعت. و ابيهنفامي التعاون سسهيل و  التعدي عىل امللكية الفكرية نعال امللكية الفكرية وامللكفة مب العامةل يف جم

اتصالت رسيعة مبا يكفل الفيديو(  اتمؤمتر وي واملاكملات املرئية و التمكيلية )الهاتف الأريض واخللالتصالت والعمليات 
الواكلت داخل اللجنة الفرعية قادرة عىل العمل  أأن  ويضمن  فامي بيهنا تواكلاللواحئ  تناسقمسؤويل الواكلت و  ة بنيومالمئ

 .ىخر الأ الواكلت عن كثب مع 

ىل اإ و  .7 ن اللجنة الفرعية ما س بقضافة اإ املهام والأنشطة الرامية اإىل  لك  دير ت هييذلا، ف تنس يق. منتدى لل أأعىل يه ، فاإ
لرئيس اللجنة الفرعية أأن  وز. وجيداحتقيقا لهذه الغاية وضعت خطة معلقد ، و وماكحفته وق امللكية الفكريةحقالتعدي عىل منع 

دارة امللكية الفكريةمن  يطلب دارة التحقيقال  اإ اخلاص  تعاون مع الواكلت الأخرى مبا يف ذكل الرشطة امللكية التايلندية واإ
جراءمن أأجل واجليش املليك التايلندي  امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين، ول املتعدية عىل  السلعة ملاكحفة فوري اتاختاذ اإ

ىل من  لتخلص. ول 6سش هتر ببيع هذه السلع اسوق 27امي من خالل اس هتداف س  هذه الأسواق، سرتسل الواكلت املعنية فرقا اإ
 املنتجات غري املرشوعة.جتار كبار رتكز عىل سلك منطقة دون أأي داحتذير و 

 نديةرشطة امللكية التايل ال  دور اثلثا.

دارة امللكية ة التايلندية و لرشطة امللكياملعنية اكالسلطات احلكومية عقب اإطالق خطة معل اللجنة الفرعية، اختذت  .8 اإ
دارة التحقيق اخلاصو  الفكرية دارة امجلار  واإ  ، تدابري متلفةمعهمبدمع من أأحصاب احلقوق وتعاون  ،نديالتايل واجليش املليك  اإ

. وفامي ييل بشأأنهعلومات فري املوتو  منع التعدي عىل امللكية الفكريةبشأأن  الوعي العامداحتفزي التعدي عىل امللكية الفكرية و ع نمل 
 هذه الأنشطة. نبعض الأمثةل ع

نفاذ العامة أألف.  ّجود الإ

دارة امللكية الفكرية مع   .9 نفاذ و  9 658ا مجموعه أأبلغت اإ جراء اإ  7لع املقدلة واملقرصنةقطعة من الس 6 178 482مصادرة اإ
ىل مارس  2016من يناير يف الفرتة  ىل اعتقال عدد كبري من املتعد  هذه الإجراءا وأأفضت. 2017اإ منتجات  مصادرةو ين ت اإ

                                                
5
 (.2016) 1/2559قرار اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية رمق   
6
البازار اللييل يف سش يانغامي، و يف ابنكو ،  ماركت يج يجوسشاتوشا  و ابنتيب بالزا و أأم  ، يك أأسواقسيئة السمعة يف اتيالند،  وسشمل الأسواق  
 رونغ لكواي يف سا اكيو.و اننغ يف كرا ،، أأووكوه ساموي يف سورات اثين، و  ،هواهني يف براسشواب خيرني خانو 
7
 .وماكحفته حقوق امللكية الفكرية عىل التعدي مكتب منع صادرة عناإحصائية   
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دارة امللكية الفكرية ندية، ل تاي ت الرشطة امللكية ال أألقعىل سبيل املثال، فخطرية. و ة قدل  اس هتالكية م دارة ابلتعاون مع اإ واإ
د امجلار  ة  منتجيعدد من ، القبض عىل وقأأحصاب احلقو ارة التحقيق اخلاص واإ  .8اوابئعهيالسلع املقدل 

قوات من فرقة بورااب ومسؤولني و  للجيش 19التابعة للفرقة  قوة حفظ السالمو  نديةكية التايل ت الرشطة املل شن  و  .10
ىل أأن  اطعة سا اكيو. واس مترت اجلهودمق يف ونغ لكواي يف منطقة أأرانيابراثيتمشرتكة عىل سوق ر مهة معليات مدا حمليني، اإ
ر عىل التعدي املس متعىل ماكحفة ت هذه العمليات بشلك مكثف ركز السوق. و من  9غري املرشوعةاملنتجات املقدلة  اختفت

ىل امللكية الفكرية و  عطاء الثقة ملسعت اإ  يس تخدمون مواههبم وأأفاكرمه الإبداعية لتطوير منتجات جديدة للتسويق.ن اإ

 العامةل فرقهتاو  ة الاقتصاديمئماكحفة اجلرا شعبة ابء.

 وفاءً جمال امللكية الفكرية. و ربة متخصصة يف خبندية ة التابعة للرشطة امللكية التايل اجلرامئ الاقتصاديماكحفة شعبة تمتتع  .11
تضطلع الفرقة . و مةلاع ةقر فالشعبة  ت، أأنشأأ وقتعىل الصعيد الوطين بأأرسع  بوليهتا املمتثةل يف ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية

حالت فهيا  سش يعطق التسوق واملواقع الأخرى اليت نامنتظم مل بفحص ، اب حقوق امللكية الفكريةأأحصالشعبة و ابلتعاون مع 
 .10املنتجات اخملالفةتصادر ين احملمتلني و تعدتجز امل داحت و  امللكية الفكريةعىل  التعدي

تالف السلع املتعدية جمي.  اإ

تالف السلع يعد .12 ل صو و أأمه وسائل ضامن عدم أأمر من احملمكة ب تدر و صاليت حقوق امللكية الفكرية عىل  املتعدية اإ
ىل السوق تالف  حد أأجري  ،2017مارس  10م امجلعة املوافق . ويف يو 11هذه املنتجات اإ ة  سلعواسع النطاق ل اإ مقدل 

دائرة امللكية  تيف ابنكو . وقد نظم ايلنديلجيش املليك التالتابع ل فوج املشاة احلادي عرشاعدة يف قومقرصنة مصادرة 
دارة امجلار ن مع الرشطة امللكية التايل ابلتعاو  هذا احلد الفكرية  دارة التحقيق اخلاص ندية واإ أأحصاب حقوق  وحرضه ،واإ

تالف نديني والأجانب. و تايل ال من امللكية الفكرية  ر قاملنتجات املقدلة واملقرصنة، سلعة من  3 639 679شهد احلد  اإ د 
 .12ت اتيلنديمليون اب 1 756هتا قميلغت طن وب 300قوايل وزهنا 

                                                
8
نتاج رئيس ية، مداهاموأأجريت    اعتقال العديد من املشتبه فهيم. وقد  سفرت عنأأ و معظمها يف مقاطعات أأودون اثين وسونغخال وسا اكيو، يقع ت عىل مرافق اإ

املالبس  وسشململيون ابت اتيلندي،  30ا الإجاملية أأكرث من قميهت تبلغو حقوق امللكية الفكرية تعدية عىل قطعة من املنتجات امل  37 953مت ضبط ما مجموعه 
: عىل الرابط، ويه متاحة يف مارس من السلع املقدلة ضبط مك هائل، ميل اباتاياملقاةل يف جريدة  والأدوات الكهرابئية ومس تحرضات التجميل؛ انظر قائبواحل

http://www.pattayamail.com/thailandnews/lots-counterfeit-goods-seized-march-171395 (21  2017أأبريل.) 
9

-https://www.pressreader.com/thailand/bangkokعىل الرابط:  ، واملقال متاحمداهامت عىل رونغ لكوايحصيفة ابنكو  بوست، مقال انظر  
post/20170226/281612420176420 (26  2017فرباير.) 

10
 تعدية عىلقطعة من املنتجات امل  2 425ما مجموعه  ،2016يف ابنكو  فقط يف الفرتة ما بني يناير وديسمرب ضبط  ،مةلافرقة العالوفقا لإحصاءات أأداء  

اجلرامئ الاقتصادية، الرشطة  ماكحفة، شعبة 3لندي؛ انظر الإحصاءات الواردة من الشعبة الفرعية مليون ابت اتي  1.3قميهتا الإجاملية عىل تزيد امللكية الفكرية، و 
 امللكية التايلندية.

11
من  35اإىل  32واملواد من  B.E. 2534 (1994)نون العالمات التجارية من قا 115املادة و  B.E. 2537 (1994)من قانون حق املؤلف  75املادة ختول  

تالفها امللكية الفكريةتعدية عىل اإصدار أأمر مبصادرة املنتجات امل  سلطةالقضاة  التايلندي قانون العقوابت . لأغراض التعدي ةس تخدمامل خرى الأ واد وكذكل امل، واإ
تالفهاو  ةر صدملاأأو  دةرو س تتجات املقرصنة واملقدلة امل املن مصادرة  دارة امجلار  مبوجب الترشيع احلايل سلطةفالإ  يتعلق ابلتدابري احلدودية، وفامي هتاء من فور الان اإ

 عىل أأساس منتظم.هذا النشاط دائرة امجلار   نفذوت  -الإجراءات امجلركية 
12

قميهتا تبلغ السلع املقدلة واملقرصنة من طن  300 يرأأس حد  اإتالف ، انئب رئيس الوزراء،براويتالس يد يف اتيلند،  يخبار لإ ااملكتب الوطين انظر مقال  

 :رابطمتاح عىل ال املقال(، و 2017)فرباير  اتيلنديمليون ابت  1 756
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/newsen/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL6003100010007. 

https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170226/281612420176420%20(26
https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170226/281612420176420%20(26
https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170226/281612420176420%20(26
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 تنس يق الإجراءات القضائية دال.

جراءات قانونية و وضع  تذكر برضورةندية الرشطة امللكية التايل  ل تنفك .13 امللكية الفكرية. التعدي عىل  نعمل فعاةل قضائية اإ
تلقت و واحملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية  لعامكثب مع مكتب املدعي اويف هذا الصدد، معلت اللجنة عن 

 تعاوهنا الاكمل.

 التنس يق مع املدعي العام )أأ(

التحقيقات اجلنائية مببارشة  امللكية الفكرية، يف قضااي التعدي عىل ،اجلرامئ الاقتصاديةماكحفة شعبة  وظفوم يضطلع .14
ما  يفيضة القضية. و الحقأأساس مل وجودتقدمي رأأي مس تنري بشأأن تاحة هبدف وداحتليل املعلومات والأدةل امل  ومقابةل الشهود

ىل جراء مزيد من  وظفدعي العام حينئذ أأن يطلب من ملمدعي العام. وجيوز للمل ملف داحتقيق يقدم فتح س بق اإ التحقيق اإ
ىل  اتالتحقيق ن التنس يق اجليد بني  كل،ق اذلي جيريه املدعي العام. وذلللتحقي ينالشهود الريميني املفيدأأو الرجوع اإ فاإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية.التحقيق واملدعني العامني يس  ظفيمو   هم يف اإ

صدار أأوامر  )ب(  امللكية الفكريةيف اس تخداهما لأغراض التعدي عىل  اليت يشتبهملباين اتفتيش ل اإ

صدار أأمر  عمتدت  .15 الأمر. وترتبط معظم اس تصدار ملقدمة مع طلب ئق وموثوقية الأدةل اتفتيش عىل اكامتل الواثال رسعة اإ
صدار أأمر  ن اكن  أأوالأمر اس تصدار  ق اذلي يطلباحلتفتيش بعدم اكامتل التوكيل من صاحب ال املشالك اليت قد تعرقل اإ اإ

ن قثا عبأأمكلها  يةتب ت اليت تنطوي عىل تفتيش مباين مك مفرطا، ول س امي يف احلال البحث املطلوبمن احملمتل أأن يكون 
صدار أأوامر عي   يف ضوء هذه املعلومات،. ومقرصنة برجميات تفتيش خارج ساعات العمل ال نت اللجنة قضاة دامئني لتسهيل اإ

 العادية يف حالت الطوارئ.

نفاذ هاء.  تكوين كفاءات واكلت الإ

 نعريبية س نوية بشأأن م ات دراس ية تد، حلقون مع دائرة امللكية الفكريةابلتعا ة،اجلرامئ الاقتصاديماكحفة شعبة نظمت  .16
ة ل احللقات ادلراس ية . و وماكحفته التعدي عىل امللكية الفكرية املسؤولني  واهبم،ون نيعىل مس توى املفتش ،ضباط الرشطةموّج 

فهيا  ، شار 2016ين. وعقدت أأربع حلقات تدريبية عام امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطماكحفة التعدي عىل  عن
قوانني امللكية الفكرية ولواحئها بضباط الرشطة ت ادلراس ية اإىل تعزيز معرفة احللقا ريمالرشطة. ول تمن أأفراد  1000 حوايل

 امللكية الفكرية.التعدي عىل عىل التحقيق يف قضااي رفع كفاءاهتم  اإىلحفسب، بل أأيضا وفهمهم لها 

ةاملعن  الأصليةالسلع متيزي  التدريب عىل واو.  قدل 

والواكلت الأخرى ذات الصةل، ابلتعاون مع أأحصاب امللكية الفكرية من القطاع اخلاص،  فكريةدائرة امللكية النظم ت  .17
نفاذ القانون. وسسلصاحل املقدلة عن السلع الأصلية  متيزي دراس ية ودورات تدريبية بشأأنحلقات  بادرات هذه امل  اعدموظفي اإ

. وداحتظى هذه احللقات ادلراس ية مس تقبالوماكحفته الفكرية  التعدي عىل امللكيةمنع يف  مهتاوقدر  معىل زايدة كفاءة معلياهت
دارة امجلار يف صفوف م ومشاركة واسعني، ل س امي ابهامت دارة التحقيق اخلاصو  ضباط الرشطة امللكية التايلندية واإ  .اإ

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية زاي.  اإ

رصنة امللكية الفكرية، لتنظمي محةل ملاكحفة الق، ابلتعاون مع أأحصاب حقوق اجلرامئ الاقتصاديةماكحفة ختطط شعبة  .18
ة ول داحتملوها ول سس تخدموها: للقرصنة، اشرتوا الأصيل ل) يك ( أأوقفوا التعدي عىل امللكية الفكرية، ل سشرتوا السلع املقدل 

د من الواكلت ، بناء عىل طلب عدالشعبة م ممثلو. وابلإضافة اإىل ذكل، قد  2017لعام  ندمعرض كومارت اتيل تكون شعار 
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دارة حالت التعدي عىل موضوع )عرضا عن احلكومية واخلاصة،  يف منتدايت  (، مشالك وحلولامللكية الفكرية يف اتيلنداإ
( SE-EDورشكة )التكنولوجيا و  معهد تعزيز تدريس العلوممهنا  ت احلكومية واملنظامت اخلاصة،متلفة نظمهتا الواكل

 لالإعالانت. احملدودة

 صةخال رابعا.

نفاذ حقوق بالرشطة امللكية التايلندية تضطلع  .19 مع الواكلت يف تعاوهنا  ةخاص امللكية الفكرية. ويربز ذكلدور هام يف اإ
ضافة اإىل ذكل، التعدي عىل  اكحفةملوالتنس يق معها الأخرى   زيتعز عىل ندية الرشطة امللكية التايل تعمل امللكية الفكرية. واإ
توجهيات وفق ه الرشطة امللكية التايلندية، املتواصل اذلي تقوم ب لعمل الاستبايقأأمثر ا. و فكريةمللكية الالناس اب معرفة عامة

لزتام نظرا لعىل امللكية الفكرية. و  سافرالتعدي ال حالت احلد من عن ، امللكية الفكرية لتعدي عىلاللجنة الفرعية املعنية اب
اتيلند  بينة واملقرصنة، يتوقع أأن ت التدابري القانونية ملاكحفة املنتجات املقدل  حكومة اتيلند قامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز 

جيابية   .يف املس تقبل القريب ،ايةأأشد امحلبدل حيمي امللكية الفكرية ك يمعة اإ
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 تنسيق إنفاذ حق املؤلف يف تركيا

 *تركيا مسامهة مقدمة من املديرية العامة حلق املؤلف، وزارة الثقافة والس ياحة، أأنقرة،

 ملخص

ن  القانون رمق  ا اخلاص ابملصنفات الفكرية والفنية هو القانون الأسايس حلق املؤلف يف تركيا.  5846اإ احلكومية ات هيئال أأم 
املديرية العامة حلق املؤلف ووزارة ادلاخلية والرشطة الوطنية والقضاء  :هييف الرئيس ية العامةل يف جمال حق املؤلف يف تركيا 

 ر  والتجارة.ووزارة امجلا

سق، أأنشئ جملس مت  العامةل يف جمال امللكية الفكرية وضامن تنفيذ س ياسات مشرتكة بني الكياانت  لصياغةويف حماوةل 
 وطنية للملكية الفكرية والصناعيةالورقة الاسرتاتيجية الاجمللس وضع و ، 2008عام وق امللكية الفكرية والصناعية تنس يق حق

 .2018-2015 للفرتة

دارة التسجيل وعالم ضطلعوت منع هبدف صدار الشهادات لإ ونظام  املراقبة )ابندرول( ةاملديرية العامة حلق املؤلف حاليا ابإ
نفاذمعل  يرس  وت املؤلف،  حقعىل التعدايت  فهيا التحقيق و  املؤلف حقعىل التعدايت بشأأن ش يالتفت يف  وحدات الإ

 بشلك فعال ومهنجي.ملرتكبهيا واملالحقة القضائية 

 اتركييف ف مقدمة اإىل نظام حق املؤل .ولأأ 

ن  القانون رمق  .1 خ  5846اإ )قانون حق املؤلف الرتيك( هو  املصنفات الفكرية والفنية بشأأن، 1951ديسمرب  5املؤر 
ن القانون، بشلك أأسايس،. و 1القانون الرئييس اذلي يوفر الإطار القانوين حلق املؤلف يف تركيا أأحاكما بشأأن احلقوق  يتضم 

فالم الأ  يصوتية ومنتجالتسجيالت ال  يومنتج ءداالأ  فناينمن )اجملاورة قتصادية والأخالقية للمؤلفني وأأحصاب احلقوق الا
جراءات ومبادئ ممارسة هذه احلقوقنيذيعاملو  عقوابت يف المبا يف ذكل س بل الانتصاف القانونية و  ،( فضال عن اإ

 .2التعدي حاةل

الاداحتاد سرشيعات و مع التفاقيات ادلولية  هتاواءممك ،عدة مرات لأس باب متلفة سرشيعات حق املؤلف يف تركيا تلد  وعُ  .2
ر نظام حق املؤلف احلايل طو  وقد ارة امجلاعية وماكحفة القرصنة. نظام الإدرفع فعالية الأورو ، ومواكبة التقدم التكنولويج و 

 .يف ضوء التطورات ادلولية واملتطلبات الوطنية

نفاذ حق املؤلف يف تركيا الإطار املؤسيس اثنيا.  وتنس يق اإ

 :ات احلكومية ذات الصةل يف جمال حق املؤلف يف تركياهيئفامي ييل أأمه ال تذكر و  .3

 وزارة الثقافة والس ياحة. - املديرية العامة حلق املؤلف 

 نفاذ القانون )الرشطة الوطنية الرتكية وحدا  وزارة ادلاخلية(؛ -ت اإ
                                                

*
ن  ال راء    .يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف ول تعرب  ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو املعرب عهنااإ

1
الع عىل ةمكن الا  سبمترب  10املؤرخ  6552بشأأن الأعامل الفكرية والفنية )بصيغته الأخرية املعدةل ابلقانون رمق  1951ديسمرب  5املؤرخ  5846القانون رمق ط 

الأدبية صنفات امل أأي وحيمي القانون املصنفات الفكرية والفنية:  ،http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=17020: الرابط عىل(، 2014
 (.5اإىل  2السيامنئية )املواد من املصنفات و  ومصنفات الفنون امجليةلوالعلمية واملوس يقية 

2
 .من الترشيعات الثانوية يف جمال حق املؤلف ل بأأس بهاإىل قانون حق املؤلف الرتيك، عدد اإضافة ويوجد،  
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 والقضاء؛ 

  ؛مجلار  والتجارةوزارة ا -مصلحة امجلار  و 

  وق امللكية الفكرية والصناعيةجملس تنس يق حقو. 

 املديرية العامة حلق املؤلف أألف.

جناز مب  زارة الثقافة والس ياحة،لو  ةاملديرية العامة حلق املؤلف، التابعوتضطلع  .4 واجبات يف جمال حق همام و سؤولية اإ
 املؤلف يف تركيا. ويه مسؤوةل عن:

  هذه الاسرتاتيجيات ومتابعهتا، مبا خيدم وتنفيذ ق املؤلف وحاميته وتطويرهتنظمي حاسرتاتيجيات ل وضع 
 ؛التمنية الاقتصادية والاجامتعيةحيقق املصلحة العامة و 

 ومتابعة التطورات ادلولية؛ 

 ؛املؤلف حقعىل  التعديذ التدابري الالزمة ملنع واختا 

 ؛اتلترشيعصوغ اوتنفيذ الأعامل التحضريية ل 

  تنفيذ التدابري الإدارية والقانونية؛ اليت داحتمكداحتديد املبادئ و 

 عداد البنية التحتية لنظا  وضامن أأدائه الفعال؛ ة،التكنولوجي طوراتم حق املؤلف مبا يامتىش مع التواإ

 ؛معهاوالتنس يق  التعاون مع مجعيات الإدارة امجلاعية والكياانت والهيئات ذات الصةل وتأأمني 

  دمعو ية والثقافية والفنية والاجامتعية الوطنية أأو ادلولية يف جمال حق املؤلف وتنظمي املشاريع والأحدا  العلم 
 .هذه املشاريع

نفاذ القانون ابء.  وحدات اإ

ة عىل املس توى املركزي ومكتب ماكحفة جرامئ امللكيالعام الأمن  ممتثةل مبديريةالرشطة الوطنية الرتكية، وتقع عىل عاتق  .5
قلامي 81البالغ عددها  الأقالميمن عىل مس توى الأ شعب الفكرية التابع ملديرايت  الأنشطة املنصوص علهيا يف تنفيذ  ، مسؤوليةاإ

ل تركيا. و يف  التعدي علهياوماكحفة  حامية حقوق امللكية الفكرية قوانني نفاذ القانون ختو  جراء داحتقيقاتصالحية وحدات اإ  ،اإ
 (.banderolesعالمات املراقبة ) طالاجلرامئ اليت تبشأأن  وظيفهتا،قمك 

 القضاء جمي.

املتخصصة نائية اجل دنية و املامك احملأأنشئت و القانونية يف جمال امللكية الفكرية. عاوى ظر احملامك املتخصصة يف ادلعادة ما تن .6
ىل  .2001ة الفكرية والصناعية لأول مرة عام حقوق امللكييف   أأكرب ثال  يف ، موجودةحممكة 23وقد وصل عددها اإ

ة الفكرية حقوق امللكي دائية اختصاص النظر يف قضاايواحملامك اجلنائية الابتنية الابتدائية لمحامك املدليا. و حمافظات يف ترك 
 حمامك متخصصة. يف الأماكن اليت ل توجد فهيا، والصناعية
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 وزارة امجلار  والتجارة -مصلحة امجلار   دال.

نف ةارس وزارة امجلار  والتجارة سلطمت .7  مجهورية واملركبات داخل املناطق امجلركية يف سلعلأشخاص وال اذ فامي يتعلق ابالإ
م  يا، وذكل ك ر مج تخليصهاب  يؤذن أأو لواد اخملالفة للملكية الفكرية ضبط املوت ات ماكحفة اتهتريب. سرشيعتركيا مبوجب  ا بناء عىل اإ

 مصلحة امجلار . حلقوق )أأو ممثلهيم( أأوطلب أأحصاب ا

 الفكرية والصناعيةجملس تنس يق حقوق امللكية  هاء.

داري وجود هيلك قانو رمغ .8 فعال بني لتعاون  اجةتتضح احلال حقوق امللكية الفكرية، لمعايري ادلولية يف جمل موامئين واإ
 مبوجب 2008يف عام )اجمللس( ية والصناعية أأنشئ جملس تنس يق حقوق امللكية الفكر  لهذا السببكياانت ذات الصةل. و ال 

 .ءرئيس الوزراأأصدره تعممي 

مرتني  يف اجامتع اجمللس اذلي يعقد، 12والبالغ عددها املعنية ابمللكية الفكرية كياانت ل يذيون ل ويشار  املديرون التنف  .9
 اس ساقو  يةفعال ب ذهاوضامن تنفي ،هبدف وضع اسرتاتيجيات وس ياسات مشرتكة قصرية ومتوسطة وطويةل الأجل ةس نيف ال 

 من خالل التنس يق والتعاون.

نشائه عددا من اسرتاتيجيات  لساجملوقد اعمتد  .10 تطور  يفاجمللس مؤخرا،  وتبىن  . امللكية الفكرية اتس ياسمنذ اإ
م. وت3، ورقة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية والصناعيةحامس ة ابمللكية عنياسرتاتيجية شامةل للقطاعات امل الورقة  قد 

 الزتاما. والأهداف الرئيس ية الأربعة يه: 51و عة أأهداف رئيس يةأأرب ضم  وت ،2018-2015الفكرية للفرتة 

  ؛يةفعال ب هاتنفيذعرب تحسني حقوق امللكية الفكرية ل تركيا  اتحاج تليب  رشيعات وممارسات وضع س 

 نفاذ القانون اليت وحدات البرشية واملؤسس ية الاكفية للهيئات القضائية وامجلركية و  الكفاءات وتأأمني ط يف نشت اإ
 فكرية؛حامية حقوق امللكية ال

   فكرية؛البنية التحتية يف تطوير حقوق امللكية الو السوق فهم أ ليات التسويق و دور ة وداحتسني فعالي 

  ذاكءو  تصبح تركيا جممتعا للمعلومات واملعارف. يكام حقوق امللكية الفكرية، الوعي العام بنظ اإ

 املديرية العامة حلق املؤلفذ اليت تديرها انفأ ليات الإ  اثلثا.

 حقعىل  عديتال  هبدف ماكحفةالشهادات  صدارلإ عالمات مراقبة ولو تسجيل عىل أأنظمة لل  رية العامةاملدي سرشف .11
نفاذ من كني ومت املؤلف، . ة لردع حالت التعدي املذكورةومهنجي ةعورس يةفعال ب واحملامكةالتفتيش القيام بعمليات وحدات الإ

قلميية ها جلانتنف ذمعليات التفتيش اليت سسهم وعالوة عىل ذكل،   ،(TEHAKSİSنظام أأمتتة حق املؤلف )، و التفتيش الإ
نفاذ حق  .بشلك فعال لفؤ امل يف اإ

 نظام التسجيل أألف.

بداعها من حلظة قامئةن املصنفات الفكرية والفنية احلقوق املمنوحة مبوجب قانوتصبح  .12 ىل سسجيلها.  اإ دون احلاجة اإ
، ممارسة احلقوق الاقتصادية هل أأهليةحقوقهم وتتبع من قيام  ثباتل عىل أأحصاب احلقوق اإ سه يك ي تسجيل ال نظام أأنشئ  لكنو 
جياد  هبدف ل  .نتاج السيامنيئ واملوس يقيغراض الإ لأ  1986عام  . وقد أأنشئ النظامحقوق جديدةاإ

                                                
3
 التايل: رابطالرتكية( عىل التاح )ابللغة ت ، و 2015يوليو  4يوم نرشت يف اجلريدة الريمية   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704-8-1.pdf. 
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ل ي و  .13 ة املنتجة نظام التسجيل هذا، املصنفات السيامنئية واملوس يقيمبوجب  ة،الأفالم والتسجيالت الصوتي ومنتجسج 
املذكور الأخرى احملمية مبوجب القانون  صنفاتسسجيل مجيع أأنواع امل  م. وةمكهنأألعاب احلاسوبكذكل ا أأو املس توردة و حملي

نتاج الثقايف يف تركيا. يف مجع همامدورا نظام التسجيل ويؤدي . ابناء عىل طلب مؤلفهي  بياانت اإحصائية عن الإ

 نظام عالمة املراقبة )نظام ابندرول( ابء.

 يقية املنتجة حمليا أأو املس توردةلمصنفات السيامنئية واملوس  ل للنسخ القانونية  مز ( ملاملراقبة )نظام ابندرول ةمنظام عال .14
هذا اس تخدام  اريخت ا من املصنفات الفكرية والفنيةأأنواع أأخرى الأدبية. وةمكن حلاميل حقوق  صنفاتوامل  اسوبأألعاب احلو 
ىل منع أأي النظام  يريمخها بسهوةل. و م اليت ةمكن نس مصنفاهتخ اسيف اس تن نظام ال  تقليد ماكحفة و  دون ترخيصخ اساس تن اإ

عىل  سسلسلية )مكتوبة امارقتضم  أأ ثالثية الأبعاد   عالمة أأمانيه راقبةعالمة املو الفكرية والفنية.  صنفاتهذه الأنواع من امل 
ذ ينقطع من املصنفات احملمية املرخ صة نسخمحلاية ال  ة املراقبةضع عالمتو و . ممغنطا اشلك رمز اس تجابة رسيع( ورشيط ، اإ

زاتهتا. مغنطرشيط امل ال   عند اإ

نفاذ فعاةل للمتيزي بني النسخ القانونية واملقرصنة للأعامل او  .15  حملمية مبوجب حق املؤلف.اس تخدام عالمات املراقبة أأداة اإ
 الأرقام التسلسلية.بفضل ة يف داحتديد أأحصاب احلقوق مفيدة للغايويه 

 تصديقنظام ال  جمي.

أأو  هاأأو توزيع  هاأأو اس ترياد هاسسجيل املصنفات الفكرية والفنية أأو اس تنساخ يف  العامةل ماكنمجيع املباين والأ  ختضع .16
هذه املباين، اس توديوهات  وزارة الثقافة والس ياحة وفقا للواحئ املعمول هبا. ومن أأمثةلتصدره  لتصديق ها،أأو تأأجري  هابيع 

 دور السيامن.و نرش دور ال و دور الطباعة و التسجيل 

 اجملال. ل تفتيش الرشاكت العامةل يفسه وي  ،الصناعةهذه بياانت اإحصائية عن مجع  أأيضا يف التصديقويسامه نظام  .17

 (TEHAKSİSظام أأمتتة حق املؤلف )ن دال.

 .(TEHAKSİSأأمتتة حق املؤلف )طريق نظام  عن ذكورة أأعالهفيذ الأنظمة الثالثة املن ت تضطلع املديرية العامة ب  .18
جراءات تعجيل ل  ة املعنيةكوميالنظام مع الوحدات احل من ةرجخس تاملعلومات امل  بادلت وجيري  املالحقة القضائية لقضااي اإ

 ، فضال عن توليد البياانت الإحصائية.والفصل فهيا امللكية الفكرية

 جلان التفتيش الإقلمييةبواسطة لنظام ابندرول  سقالتنفيذ املت  رابعا.

جراءات حقعىل  التعديلميية دورا هاما يف التحقيق يف تيش الإق جلان التف تؤدي  .19  منالتقايض  املؤلف والرشوع يف اإ
 قرصنة.املواد امللتحديد  امنصهبخالل معليات تفتيش قمك 

قلامي 81الأقالمي البالغ عددها تيش الإقلميية يف وأأنشئت جلان التف  .20 نسخ لإجراء معليات تفتيش للتأأكد من حيازة  ،اإ
ن . وتتأألف هذه اللجان م، لعالمة مراقبةمراقبة لف، اليت يفرتض هبا قانوان أأن داحتمل عالمةت احملمية مبوجب حق املؤ املصنفا

نفاذ القانون اعية. ويف حال خلصت ومجعيات الإدارة امجل ة الإقلمييةوموظفي مديرايت الثقافة والس ياح ممثلني عن سلطات اإ
حاتهتا اإىل الا، تقوم اللجنة مبصالعالمة مراقبةاملؤلف  حقيد تعد ٍ عىل داإىل داحتمعليات التفتيش  مرفقة دعاء درة مجيع املواد واإ

ىل بتقرير ريمي موقع من أأعضاء اللجنة. ويعاقب ابلسجن ملدة ترتاوح بني س نة وسمس س نوا ت، وبغرامة قضائية تصل اإ
 .أأخرى يوم، لك من يس تخدم عالمة مراقبة اكتسبت حسب الأصول ملصنفات 1500
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تحديد ل  ،2010فرباير  25بروتوكول تعاون بني وزارة الثقافة والس ياحة والرشطة الوطنية الرتكية يف  توقيع وجرى .21
جراءات التشغيل و ن الترشيعات املعمول هبا ابنتظام حلقات دراس ية تدريبية بشأأ  عقدادئ التفتيش. ويف هذا الإطار؛ تمب اإ

يف جمال امللكية الفكرية  املدعون العامون والقضاة العاملونيعمل . و ساقس الإقلميية وضامن الاكفاءة جلان التفتيش  رفعبغية 
 .ه احللقاتيف هذ خرباءك

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 900 1.693 2.236 3.249 3.021 2.504 عدد العمليات املنف ذة

التفتيش، مبا يف ذكل نفقات املل وزارة الثقافة والس ياحة مجيع تاكليف اوتتحم   .22 والأّجزة التقنية، وتدفع ماكفأ ت  تعد 
 تتناسب مع عدد املواد املقرصنة املضبوطة كحوافز لأعضاء اللجان.

معليات تفتيش رسيعة بغية داحتقيق ة التقنية يف ماكحفة القرصنة. و البنية التحتيرفع جاهزية تدابري د من ال عدوأأاتح  .23
قلميية ، ّج زترتق جذور القرصنةختوفعاةل  ليت تكشف عن حصة املصنفات ا بقارئات رمز الاس تجابة الرسيع جلان التفتيش الإ

دا تيحوت  عالمات املراقبة،لفكرية والفنية من خالل ا ىل معلومات اإ زرة احلقوق. الوصول اإ ضافة ابندرول نظام أأمن  وعز  ابإ
 ةنجل  81 ىلع يرمز اللزيرال رئاوق النظامع وز  حني  ،2015للمرة الأوىل عام  " جترييبمشفر يلزيررموز  "نظام
قلميية. تفتيش  اإ

، الهواتف اذلكيةبواسطة مرشوع للتفتيش عن بعد  أأطلقات التفتيش ملاكحفة القرصنة، وبغية توس يع نطاق معلي .24
ري السلمي أأو الاحتيايل واملواطنني املعنيني عىل كشف الاس تخدام غاملوظفني  ساعدي وجيري حاليا وضع برانمج جديد 

نظايم أأيوس وأأندرويد.العامةل عىل  الهواتف اذلكيةيع مج لعالمات املراقبة ابس تخدام 
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 تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية يف فييت نام ودور املكت  الوطني للملكية الفكرية

عدادمن مسامهة   د. تران يل هونغ، مدير مكتب الشؤون الإدارية، املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انم، هانوى، :اإ
 *. فييت انم

 ملخص

نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم، يف س ياق ّجود تو  جز هذه الوثيقة التطورات الأخرية يف جمال تنس يق املبادرات املعنية ابإ
وتتناول الوثيقة دور  البالد الرامية لضامن الامتثال لتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(.

( املنشأأة حديثًا 389عنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري )اللجنة التوجهيية الوطنية اللجنة التوجهيية الوطنية امل 
سهاماهتا يف حامية حقوق املس هتلكني وبيئة الأعامل التجارية، وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية. ىل  واإ وسشري الوثيقة أأيضا اإ

يب واملوارد بني مكتب فييت انم للملكية الفكرية وطائفة متنوعة من الواكلت مبادرات أأخرى، مثل تبادل ادلمع التقين والتدر 
نفاذ امللكية الفكرية. نفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف فييت  املعنية ابإ ومن خالل هذه ال ليات، داحتقق تقدم كبري يف جمال اإ

 انم صوب هتيئة بيئة أأكرث مالءمة للملكية الفكرية.

 مقدمة أأوًل.

وتمتتع حقوق امللكية الفكرية يف فييت انم قامية وافية،  ا.لفكرية يف فييت انم للتحسني مؤخر ع نظام امللكية اخض .1
براءة اخرتاع س نوايًّ من  000 35ويُمنح حنو  ويامتىش النظام القانوين للملكية الفكرية القامئ يف البالد مع املعايري ادلولية.

هبا يف فييت انم لتشجيع الثقة يف نظام  تري اإىل جناح املبادرات اليت اضطلعطلب سسجيل، وهو ما يش 000 60 مجةل
 الفكرية. امللكية

نفاذ حقوق  .2 ويمتثل التحدي الأكرب اذلي تواّجه فييت انم وغريها من البدلان النامية يف كيفية ضامن أأن يعمل نظام اإ
وعىل وجه  ة الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(.امللكية الفكرية ابلفعالية اليت يتطلهبا اتفاق جوانب حقوق امللكي

نفاذ ء منظمة التجارة العاملية الزتاما عاممن اتفاق تريبس عىل أأعضا 1.41التحديد، تفرض املادة  جراءات الإ ا بأأن تكفل اإ
 املنصوص علهيا يف التفاق "لتسهيل اختاذ تدابري فعاةل ضد أأي تعد ٍ عىل حقوق امللكية الفكرية". 

نفاذ مدنية 2005قلول عام و  .3 نفاذ شامل يشمل تدابري اإ ، اكن قانون امللكية الفكرية يف فييت انم قد أأرىس نظام اإ
دارية وجنائية ومتعلقة مبراقبة احلدود فامي خيصُّ  ومع ذكل،  أأعامل اس ترياد السلع وتصديرها اليت لها صةل ابمللكية الفكرية. واإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف فييت انم يف املقام الأول من خالل فرض عقوابت وخالفا للعديد من البدلان الأخرى، يُ  امرس اإ
دارية عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية، يف حني ياكد ينعدم اس تخدام س بل الانتصاف املدنية واجلنائية، أأو  اإ

دة كبرية، يف حني ظلت قدرات السلطات ويف ضوء هذه املعطيات، شهد عدد التعدايت زاي سُس تخدم عىل حنو غري فع ال.
نفاذ حمدودة عىل الصعيدين املركزي واحمليل عىل حد سواء.   املعنية ابلإ

نفاذ قامئ عىل  .4 ىل نظام اإ ا غري معيل يف الس نوات القادمة، مفن التدابري املدنية واجلنائية تطلعويف حني يبدو الانتقال اإ
نفاذ الإدارية املتاحة استنادتعزيز تدابري  أأجل داحتسني الأوضاع يف الأمد القصري ل بد من ىل العقوابت الإدارية املطب قة الإ ا اإ

 عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.

                                                
*
 يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤل دف، ول تعرب د ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. املعرب عهناال راء اإن   
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 وهنا  ممارس تان رئيسيتان سُس تخدمان يف التصدي حلالت الزتييف والقرصنة يف فييت انم، كام س ُيبني  فامي ييل. .5

نفاذ عىل الصعيدين مشاركة احلكومة عىل حنو مبا .اثنياً  رش يف ضامن التنس يق الفعال بني اجلهات املعنية ابلإ
 املركزي واحمليل

 127اللجنة التوجهيية املركزية  أألف.

، ُأنشئت اللجنة التوجهيية املركزية املعنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري )اللجنة التوجهيية 2001يف عام  .6
ويف أأعقاب ذكل، ُأنشئت جلان توجهيية حملية  .QD-TTg/127/2001ئيس الوزراء رمق (، مبوجب قرار ر 127املركزية 

قامة نظام مامتسك من اللجان التوجهيية املعنية  ضافية عىل مس توى الأقالمي مبوجب قرار رئيس اللجنة الشعبية من أأجل اإ اإ
مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري يف البالد

1
. 

رئيس الوزراء يف توجيه التنس يق وتنظميه فامي بني الوزارات وغريها من  127ية املركزية وساعدت اللجنة التوجهي  .7
ومن مث  اكنت وظيفة  فروع احلكومة، عىل املس تويني املركزي واحمليل، يف جمال ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو مبارش.اللجنة التوجهيية املركزية تمتث ل يف تنس يق الأنشطة وليس يف تنف   يذ تدابري اإ

واكن  يه وزارة الصناعة والتجارة. 127واكنت اجلهة الرئيس ية املسؤوةل عن تنس يق أأعامل اللجنة التوجهيية املركزية  .8
يب والزتييف وزير الصناعة والتجارة يشغل منصب رئيس اللجنة، يف حني اكن وكيل الوزارة املسؤول عن منع وماكحفة اتهتر 

واكنت عضوية تتأألف من والكء الوزارات املعنية، أأل ويه وزارة  والغش التجاري يتوىل منصب النائب ادلامئ لرئيس اللجنة.
 الأمن العام؛ ووزارة ادلفاع؛ ووزارة املالية؛ ووزارة العلوم والتكنولوجيا؛ ووزارة الزراعة والتمنية الريفية؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة

ويؤكد هذا التشكيل بدوره أأن  ماكحفة  ة والرايضة والس ياحة؛ ووزارة املعلومات والتصالت؛ ومكتب جملس الوزراء.الثقاف
 اتهتريب والزتييف والغش التجاري يف فييت انم تقوم أأساسا عىل التدابري الإدارية.

دم التفرغ، وهو ما اكن حيد من يعملون عىل أأساس ع 127وعالوة عىل ذكل، اكن أأعضاء اللجنة التوجهيية املركزية  .9
نشاء اللجنة  عاماً  12وعىل مدار أأكرث من  فعالية اجلهود اليت يبذلوهنا ملاكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري. منذ اإ

ة للتقارير الريمية، ففي الفرت  ووفقاً  ، نظمت اللجنة العديد من أأنشطة ماكحفة الزتييف والغش التجاري.127التوجهيية املركزية 
مليون مالفة، وبلغ  2.4مليون حاةل وتعاملت مع قرابة  4.5، نظرت اجلهات التنفيذية فامي يزيد عىل 2012و 2001بني عايم 

يرادات مزيانية ادلوةل الناجتة عن احلالت اليت جرى التعامل معها ما يربو عىل  ومع ذكل، مل  مليار دولر أأمرييك. 2اإجاميل اإ
طار تكل الأنشطة.تنل ماكحفة املنتجات املز  نفاذ امللكية  يفة القدر املتوقع من الاهامتم يف اإ ويف الواقع، اكن عدد حالت اإ

ىل مكية املنتجات املزيفة الفكرية مقارنة جبميع أأنواع احلالت الأخرى متواضعاً  ، سواء عىل الصعيد املركزي أأو احمليل، ابلنظر اإ
 املتاحة يف السوق.

ن  فعاليهتا وكفاءهتا ظلت حمدودة  127لجنة التوجهيية املركزية ويف حني ةمكن اعتبار أأن  ال  .10 قد حققت بعض النتاجئ، فاإ
ىل أأن  واكةل الرقابة عىل الأسواق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة اضطلعت بدور الواكةل  من الناحية العملية، ول س امي ابلنظر اإ

ضامن كفاةل الظروف التشغيلية الالزمة للجنة التوجهيية املركزية وتنفيذ معل  ادلامئة املناظرة للجنة، مبعىن توتهيا املسؤولية عن
ول يبني د عدد  اللجنة معمتدة يف ذكل عىل معل موظفهيا ومسؤوتهيا وموظفي الوزارات املشاركة عىل أأساس عدم التفرغ.

نتاّجا  .اخملالفات اليت جرى كشفها والتعامل معها مدى خطورة املشلكة من الناحية الفعلية ول يزال نقل املنتجات املزيفة واإ
 والاجتار هبا يشلك د مسأأةل ملحة، وتواجه فييت انم العديد من التحدايت يف ماكحفة املنتجات املزيفة. 

                                                
1
من  213السلع اليت داحتمل عالمات جتارية أأو مؤرشات جغرافية مزيفة كام يشمل السلع املقرصنة )املادة  يف فييت انم، يشمل مصطلح "السلع املزيفة"  

بشأأن امللكية الفكرية، وهو متاح ]ابلإنلكزيية[ عىل قاعدة بياانت ويبو ليكس عىل الرابط:  2005نومفرب  29املؤرخ  QH11/50/2005القانون رمق 
1nnw://///./ww/.wtn//ww/otl/ii//tniwo..w.www//12011 .) 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12011
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12011
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م. .11 ىل احلاةل املبي نة فامي تقد  ىل  وهنا  العديد من الأس باب اذلاتية واملوضوعية اليت أأد ت اإ ىل الوعي واإ ويعدُّ الافتقار اإ
فهم طبيعة املشلكة هو السبب الأمه، سواء يف متلف القطاعات أأو بني صفوف السلطات احمللية، الأمر اذلي أأث ر عىل 

عادة توجيه دور  كفاءة اجلهود املبذوةل هبدف ماكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية. ىل اإ واكن من الواحض أأن  هنا  حاجة اإ
تلبية الاحتياجات العاجةل يف جمال ماكحفة الأشاكل احلديثة من اتهتريب والزتييف من أأجل  127اللجنة التوجهيية املركزية 

واكن الهدف هو اإصالح اللجنة من خالل عدة طرق مهنا، عىل سبيل املثال، تغيري طريقة تفكريها  والغش التجاري.
صالح هيلكها التنظميي هبدف تعزيز كفاءهتا وفعاليهتا، وتنظمي أأنشطة لبن اتحة املوارد الاكفية ملساعدة وقيادهتا، واإ اء قدراهتا، واإ

احلكومة يف ماكحفة اتهتريب واملنتجات املزيفة والغش التجاري، وضامن التنس يق الوثيق فامي بني الوزارات والسلطات احمللية 
 واجلهات التنفيذية املعنية.

 389اللجنة التوجهيية املركزية  .ابء

ر رئيس الوزراء، يف بناًء عىل الاعتبارات املذكورة فامي ت .12 م، قر  ، الاس تعاضة عن اللجنة التوجهيية 2014مارس  19قد 
نشاء اللجنة التوجهيية الوطنية املعنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري )اللجنة التوجهيية الوطنية  127املركزية  ابإ

389.) 

 389السامت املمزية للجنة التوجهيية املركزية  أأ(

ىل تغيريات جذرية يف جمال ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش  389أأن تؤدي اللجنة التوجهيية الوطنية من املتوقع  .13 اإ
 التجاري يف البالد، ول س امي يف الاجتاهات التالية:

، يف حني يشغل بقية مقاعدها 389سوف تتوىل قيادات احلكومة توجيه معل اللجنة التوجهيية الوطنية  –
وقد شغل منصب رئيس اللجنة انئب رئيس الوزراء الس يد نغوين  ذات الصةل. قيادات الوزارات والفروع

ويشغل منصب رئيس اللجنة حاليًّا الس يد ترونغ هوا بينه،  شوان فو ، اذلي أأصبح ال ن رئيس وزراء البالد.
دز هذا الهيلك التنظميي اجلهود املبذوةل يف جمال ماكحفة الزت  النائب ادلامئ لرئيس الوزراء. ييف عىل مجيع ويعز 

ىل احمليل، من خالل اشرتا  قيادات احلكومة مبارشة يف أأنشطة اللجنة.  الأصعدة من املركزي اإ

ت طبيعهتا من جلنة توجهيية مركزية اإىل جلنة توجهيية وطنية معنية  – من أأجل تعزيز فعالية أأنشطة اللجنة، تغري 
 مت رئيس الوزراء يف توجيه معلياهتا.وسس تخدم اللجنة خ مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري.

من أأجل تنس يق معل اللجنة وضامن توفري املزيانية التشغيلية الالزمة، يقع املكتب ادلامئ للجنة داخل مقر  –
 وزارة املالية.

ا من الواكلت تتوىل اللجنة قالمي واملدن لتشلك د معا نظاما وطني  ُأنشئت جلان توجهيية يف الوزارات والفروع والأ  –
 توجيه أأعامهل وتنس يقها من خالل مكتهبا ادلامئ. 389لتوجهيية الوطنية ا

دت بوضوح مسؤوليات لك عضو من أأعضاء اللجنة التوجهيية الوطنية  – ىل  .389ُحد د م الأعضاء تقاريرمه اإ ويقد د
و رئيس اللجنة، ومه مسؤولون عن ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري، لٌك يف جمال معل الوزارة أأ 

وأأعضاء اللجنة مه وزير  الواكةل اليت ةمثلها، فضال عن مسؤوليهتم عن أأي همام أأخرى يلكفهم هبا رئيس اللجنة.
املالية، ووزير الصناعة والتجارة، ومسؤولون بدرجة انئب وزير من الوزارات والواكلت الأخرى ذات الصةل، 

ويتعلق معل لك من  العليا، واملفتش ية احلكومية.أأل ويه وزارة الأمن العام، ووزارة ادلفاع، ونيابة الشعب 
 تكل الوزارات والواكلت مبارشة ابلتعامل مع اخملالفات، مبا يف ذكل اخملالفات املتصةل ابملنتجات املزيفة.
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 389همام اللجنة التوجهيية املركزية  ب(

فت اللجنة التوجهيية الوطنية  .14 الفروع والأقالمي واملدن، تلكيفا واحضا ، وكذكل اللجان التوجهيية ابلوزارات و 389لُك د
  يف املنتجات املزيفة. ابلإجتاربتوجيه وتنس يق الأنشطة ذات الصةل 

 :389وفامي ييل املهام الأساس ية اليت تضطلع هبا اللجنة التوجهيية املركزية  .15

 وضع الاسرتاتيجية واخلطط الالزمة للتصدي للهتريب والزتييف والغش التجاري؛  –

رشادها يف جمال ماكحفة اتهتريب والزتييف توجيه الوزا – رات والسلطات احمللية والتفتيش عىل معلها وسشجيعها واإ
 والغش التجاري؛

توجيه التنس يق فامي بني الواكلت واجلهات التنفيذية فامي خيصُّ الكشف عن أأعامل اتهتريب والزتييف والغش  –
 الصةل، وماكحفة تكل الأعامل ووقفها والتعامل معها؛ت اضاًل عن أأعامل اجلرةمة املنظمة ذالتجاري اخلطرية، ف

دخال التعديالت الالزمة عىل الواثئق القانونية أأو اس تكاملها  – ىل اإ توجيه الوزارات والفروع والسلطات احمللية اإ
بغية زايدة فعالية ّجودها املبذوةل ملاكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري، أأو اقرتاح أأن تقوم السلطات 

 تصة بذكل حسب الاقتضاء؛اخمل 

 سشكيل بعثات مشرتكة بني الفروع للتحقيق يف حالت اتهتريب والزتييف والغش التجاري والتصدي لها؛  –

 الفحص ادلوري حلاةل أأنشطة ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري يف جمالت رئيس ية معينة؛ –

 اري والزتييف؛تعزيز التعاون ادلويل يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش التج –

جنازات ابرزة يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش  – تقدمي اقرتاحات ابلإشادة ابمجلاعات والأفراد اذلين حيققون اإ
 التجاري والزتييف؛ 

التعامل املبارش مع امجلاعات أأو الأفراد اذلين يتسرتون عىل حالت تنطوي عىل اتهتريب أأو الغش التجاري أأو  –
 فظون عىل اس مترار تكل احلالت أأو يساعدون فهيا؛املنتجات املزيفة، أأو حيا

  اس تعراض الأعامل ادلورية واملوضوعية وتقيميها؛ –

ىل رئيس الوزراء؛ –  تقدمي التقارير اإ

ىل تعزيز الوعي العام ابل اثر  – التنس يق مع تلفزيون فييت انم وواكلت الأنباء يف وضع الربامج واخلطط الرامية اإ
 ب والغش التجاري واملنتجات املزيفة.السلبية املرتتبة عىل اتهتري

نفاذ، بل يشمل أأيضعىل تنس يق أأنشطة الواكل 389ومن مث ، ل يقترص معل اللجنة التوجهيية الوطنية  .16 ا ت املعنية ابلإ
 قيام اللجنة مبارشة بتشكيل بعثات مشرتكة بني الفروع للتحقيق يف أأعامل الزتييف اخلطرية والتصدي لها.

 389بية اليت حققهتا اللجنة التوجهيية املركزية النتاجئ الإجيا ج(

جيابية يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش التجاري والزتييف، وأأسهمت يف  أأد ت الإصالحات اجلوهرية .17 اإىل داحتقيق نتاجئ اإ
يرادات املزيانية، وحامية بيئة الأعامل التجارية وحقوق املس هتلكني، وتعزيز التمنية الاجامتعية ويُعدُّ  صادية.والاقت زايدة اإ

نتاج السلع املزيفة واملنخفضة اجلودة والاجتار فهيا مسائل ملحة تؤثر عىل املصلحة العامة. ومتث دل  اتهتريب والغش التجاري واإ
ىل جانب الاجتار يف النفط واملنتجات البرتولية والتبغ ومنتجات احلياة الربية والنبيذ والبرية  التعدايت عىل امللكية الفكرية، اإ

نفاذ.وا رات والأغذية الوظيفية ومس تحرضات التجميل، شواغل رئيس ية تواجه الواكلت املعنية ابلإ  لأيمدة واخملد د
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ىل اجلهات  389، أأسفرت التوجهيات الصادرة من اللجنة التوجهيية الوطنية 2016ويف عام  .18 والوزارات ذات الصةل اإ
 (.2015يف املائة مقارنة بعام  8.23ومعاجلهتا )بزايدة قدرها حاةل  223 262التنفيذية من مجيع املس توايت عن الكشف عن 

ةل الإيرادات  وبلغ اإجاميل وفرض الرضائب بعد  الناجتة عن غرامات اخملالفات الإدارية وبيع السلع املصادرةو زيانية ادلوةل ملاحملص 
؛ أأو 2015يف املائة مقارنة بعام  .2359تريليون دونغ فييت انيم )بزايدة قدرها  22.5563مبلغ  معليات التفتيش والفحص

وتتعلق  قضية. 1 561من اجملرمني واخملالفني املتورطني يف  1 863جرت مالحقة ابجململ، و مليار دولر أأمرييك(. 1حنو 
 مكية كبرية من هذه البياانت مبنتجات مزيفة.

نفاذ حقوق امللكية الفكريةادلمع التقين املقدم من املكتب الوطين للملكية الفكرية اإىل الواكل اثلثا.  ت املعنية ابإ

نفاذ حقوق امللكية  .19 يشار  املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انم يف أأشاكل متلفة من الأنشطة املتعلقة ابإ
 وسشمل هذه الأنشطة ما ييل: الفكرية.

طار اللجنة التوجهيية الوطنية  – عداد التقارير ادلورية يف اإ اء يف احلالت اليت تنطوي ، وتوفري مشورة اخلرب 389اإ
 عىل مصادرة السلع املزيفة أأو املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية والتعامل مع تكل السلع؛

 املشاركة يف اجامتعات رابطة ماكحفة الغش التجاري وحامية املس هتلكني؛ –

وعة من التنس يق مع مفتش ية العلوم والتكنولوجيا لالضطالع بعمليات تفتيش متخصصة يف طائفة متن –
املؤسسات يف متلف الأقالمي واملدن فامي يتعلق بتنفيذ الأحاكم القانونية بشأأن حامية حقوق امللكية الصناعية 

 وغري ذكل من املواضيع؛

نفاذ حقوق امللكية الفكرية فامي يتعلق بتدريب املوظفني. ويشار  املكتب الوطين  – التنس يق مع الواكلت املعنية ابإ
نفاذ. وعىل سبيل املثال، للملكية الفكرية ابن  تظام يف ادلورات التدريبية املعقودة لفائدة املسؤولني امللكفني ابلإ

م املكتب يف عام  دورة تدريبية لفائدة موظفي  19، سواء مبفرده أأو ابلتعاون مع منظامت رشيكة، 2014نظ 
دارات العلوم والتكن ولوجيا عىل املس توى الإقلميي، امجلار ، وواكلت الرقابة عىل الأسواق، واملفتش يات، واإ

ورابطة حامية املس هتلكني. وعالوة عىل ذكل، يشار  املكتب بنشاط يف املؤمترات املعقودة عىل املس توى 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛  الوطين بشأأن اإ

نفاذ امللكية الفل املتعلقة ابمللكية الفكرية دعامتقدمي اخلربات بشأأن املسائ – ويف  كرية. للواكلت املعنية ابإ
م املكتب 2015 عام ىل الرشطة الاقتصادية، وواكلت الرقابة عىل الأسواق،  174، قد  من تعليقات اخلرباء اإ

دارات العلوم والتكنولوجيا،  واكنت هذه  (.2014يف املائة مقارنة بعام  68)بزايدة قدرها   ودائرة امجلار واإ
 ؛2(1( ومناذج املنفعة )5( والرباءات )10ذج الصناعية )( والامن158التعليقات متعلقة ابلعالمات التجارية )

نفاذ امللكية الفكرية يف تعاملها مع املنتجات املزيفة. –  توفري قواعد البياانت وأأدوات البحث دلمع الواكلت املعنية ابإ

 ]هناية الوثيقة[

                                                
2
"تُكفل امحلاية لالخرتاعات، ما مل تكن من قبيل املعرفة الشائعة، مبوجب منحها براءة منوذج منفعة  ( من قانون امللكية الفكرية عىل ما ييل:2)58تنصُّ املادة   

ة؛ ب/القابلية للتطبيق الصناعي".  دلى استيفاهئا  الرشطني التاليني: أأ/اجلد 


