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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :أأغسطس 2017

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  4اإىل  6سبمترب 2017
تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية على الصعيدين الوطني واإلقليمي

مساهامت من اإعداد أأرمينيا وش ييل والصني والياابن وانميبيا والفلبني واتيلند وتركيا وفييت انم
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) يف دورهتا العارشة عىل النظر يف موضوع "تبادل املعلومات حول
التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات سسوية
منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل وفعاةل" .وخالل دورهتا احلادية عرشة ،أأبلغت مثاين دول أأعضاء ،يه كندا
وجورجيا والهند وإايطاليا وابكس تان والربتغال والإمارات العربية املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية ،عن جتارهبا يف جمال
تنس يق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين.1
 .2وتتضمن هذه الوثيقة مساهامت سسعة دول أأعضاء ( أأرمينيا وش ييل والصني والياابن وانميبيا والفلبني واتيلند وتركيا
وفييت انم) ،بشأأن موضوع تنس يق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي .وتؤكد املساهامت عىل
ضورة التعاون الوثيق بني الواكلت احلكومية امللكفة ابإنفاذ امللكية الفكرية ،والتعاون مع أأحصاب احلقوق و أأحصاب املصلحة
ا ألخرين .وتضع ادلول ا ألعضاء املسامهة مبادرات متنوعة ترتاوح بني اجلهود الرامية اإىل تقريب الترشيعات الوطنية مع املعايري
ادلولية؛ وإانشاء هيئات مؤسس ية متصة للتنس يق؛ وتنفيذ أأنشطة توعوية موّجة لسلطات الإنفاذ وعامة امجلهور؛ وتيسري
تبادل اخلربات التقنية؛ وتنفيذ خطط اسرتاتيجية قامئة عىل ا ألهداف وسشمل عنارص للتعاون بني الواكلت و أأحصاب املصلحة.

 1تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين (الوثيقة  ،)WIPO/ACE/11/8ويه متاحة عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342696
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وترد املساهامت اليت أأعدهتا ادلول ا ألعضاء حسب الرتتيب التايل:

جتربة أأرمينيا يف تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية3 ......................................................................................
تنس يق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية :الهدف الرئييس يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية يف ش ييل 8 .........
تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني – جتارب من الصعيدين الوطين واحمليل13 ...........................................
التعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الياابن  -اجلوانب القانونية والتشغيلية 18 .........
تنس يق معلية اإنفاذ امللكية الفكرية  -ركزية هامة خلطة انميبيا الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 23 ........
التعاون ا إلقلميي بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اإطار رابطة أأمم جنوب رشق أس يا28 ................................
تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية ودور الرشطة امللكية التايلندية 33 ..................................................................
تنس يق اإنفاذ حق املؤلف يف تركيا38 ...................................................................................................
تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ودور املكتب الوطين للملكية الفكرية43 ..........................................
[تيل ذكل املساهامت]
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جتربة أرمينيا يف تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يدة كريس تني هامباراين ،رئيسة قسم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واكةل امللكية الفكرية مجلهورية
*
أأرمينيا (اإيبا) ،يريفان ،أأرمينيا

ملخص
سعت أأرمينيا ّجدها ملقاربة سرشيعاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ،واختذت خطوات أأولية بغرض اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
مبا يامتىش مع املعايري ادلولية ومعايري الاداحتاد ا ألورو  ،،وتنفيذ أأنشطة توعية ققوق امللكية الفكرية.
وقد نفذت ا ألنشطة املذكورة أأعاله يف اإطار الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية ومرشوع التو أأمة لتعزيز اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية يف مجهورية أأرمينيا .واكن الهدف الرئييس وراء اإصالح نظام حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينيا هو تمنية
الاقتصاد والإبداع يف أأرمينيا وتعزيز قدرهتا عىل املنافسة يف الاقتصاد العاملي.
وتضطلع واكةل أأرمينيا للملكية الفكرية بدور هام يف التنس يق بني اكفة املؤسسات املسؤوةل عن اإنفاذ سرشيعات حقوق امللكية
الفكرية .ويمتثل أأحد أأهدافها الرئيس ية يف اإذاكء وعي سلطات الإنفاذ وعامة امجلهور ابلاثر املرتتبة عىل التعدي عىل العالمات
التجارية وحق املؤلف.

أأول .واكةل أأرمينيا للملكية الفكرية
 .1واكةل أأرمينيا للملكية الفكرية (الواكةل) يه السلطة احلكومية املسؤوةل عن سسجيل موضوعات امللكية الصناعية
(الرباءات والعالمات التجارية ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية) .وتعمل الواكةل نمن اإطار وزارة التمنية الاقتصادية
والاستامثر يف مجهورية أأرمينيا ،ويه مسؤوةل عن تنفيذ س ياسات حقوق امللكية الفكرية الوجهية وداحتديث قواعد بياانت
امللكية الصناعية ا ألرمينية وإاصدار النرشة الريمية للملكية الفكرية .وسسامه الواكةل يف صياغة س ياسات حقوق امللكية الفكرية
وا إلرشاف عىل التعاون ادلويل ونرش املعلومات يف جمال حقوق امللكية الفكرية .وللواكةل جملس اس تئناف ينظر يف الطعون
اليت تنشأأ عند حفص طلبات موضوعات امللكية الصناعية .وعالوة عىل ذكل ،تضطلع الرابطة بدور هام يف تنس يق معل لك
املؤسسات املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويبلغ عدد موظفي الواكةل  50موظفا.

اثنيا .بناء املؤسسات والاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية
أألف .املرصد املعين ابلتقليد والقرصنة
 .2يف ضوء تصاعد ظاهرة التقليد والقرصنة ،أأنشئ املرصد املعين ابلتقليد والقرصنة يف أأرمينيا يف عام  ،2009دلمع
ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،وتنس يق أأنشطة الوزارات املعنية مباكحفة التقليد والقرصنة يف أأرمينيا ،وتوفري
حلول معلية مناس بة لهذه املشالك .ويضم املرصد مجيع الهيئات املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وممثلني عن
القطاعني العام واخلاص.

*

اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلفة ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.

WIPO/ACE/12/5 Rev. 2
4

.3

و أأعضاء املرصد مه ممثلون عن:

 وزارة التمنية الاقتصادية والاستامثر،
 ووزارة املالية،
 ووزارة الثقافة،
 ووزارة املغرتبني،
 ورشطة مجهورية أأرمينيا،
 ومكتب امجلار ،
 واللجنة احلكومية للمنافسة الاقتصادية،
 واملنظامت اخلاصة اليت متثل مصاحل أأحصاب احلقوق.
 .4ويعمل املرصد ،اذلي ير أأسه وزير التمنية الاقتصادية والاستامثر ،بصفته هيئة استشارية ول يمتتع بسلطة اإصدار
واثئق ريمية .ويسعى املرصد اإىل تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص وسسهيل التعاون بني هيئات اإنفاذ امللكية الفكرية
وتعزيزه ،ووضع مبادرات ملساعدة أأحصاب حقوق امللكية الفكرية عىل حامية حقوقهم.
 .5وداحتقيقا لهذه ا ألهداف ،وضع هيلك يضمن أأن يراعي املرصد يف خططه ومعهل أراء أأحصاب املصلحة وشواغلهم
وتعليقاهتم بشأأن هممة املرصد و أأولوايته وتوقعاته .وجتري ا ألفرقة العامةل مشاورات منتظمة يف الاجامتعات .وقد أأثبتت التجربة
فعالية املرصد بشأأن ما ييل:




مجع وتقدمي املعلومات اليت سسهل أأنشطة السلطات الوطنية والقطاع اخلاص وتدمعها،
وتوفري البياانت اليت متكن واضعي الس ياسات من صياغة س ياسات فعاةل يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية،
وتوفري ا ألدوات وقواعد البياانت الالزمة دلمع السلطات اخملتصة يف ماكحفة التقليد والقرصنة.

ابء .الس ياسة الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية
 .6اعمتدت الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية يف عام  .2011ومتثلت يف اإنشاء نظام فعال وقابل ل إالنفاذ
بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية وداحتسني البيئة الاقتصادية والإبداعية والاستامثر يف أأرمينيا .وقد راعت الاسرتاتيجية حاةل
أأداء نظام حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينيا والاقرتاحات والشواغل اليت أأعرب عهنا أأحصاب املصلحة والإجراءات الوطنية
املتاحة يف هذا الصدد .ومن أأمه أأهداف الاسرتاتيجية ،اإصالح نظام حقوق امللكية الفكرية مبا يمني الاقتصاد والإبداع يف
أأرمينيا ويعزز قدرهتا التنافس ية يف الاقتصاد العاملي.
.7

و أأرفقت الاسرتاتيجية خبطة معل مدهتا ثال س نوات.

.8

واكنت ا ألهداف الاسرتاتيجية يه:




اعامتد نظام سرشيعي متوازن؛
وتعزيز التعاون والتنس يق بني املؤسسات؛
وإاذاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية من خالل تثقيف اجملمتع بشأأن احرتام امللكية الفكرية.
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الإصالحات يف الترشيعات

 .9نفذت أأرمينيا اإصالحات يف سرشيعاهتا ادلاخلية بشأأن سسجيل حقوق امللكية الفكرية وصوهنا وإانفاذها .وتنسجم قوانني
امللكية الفكرية الوطنية مع أأحاكم اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) وتوجهيات الاداحتاد
ا ألورو  ،،ويه متوامئة متاما مع معايري الاداحتاد ا ألورو  .،وقد صدقت أأرمينيا عىل املعاهدات ادلولية يف امليدان ،ابس تثناء
قليل مهنا ،وتعزتم أأن تصادق عىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات.
ب) تعزيز كفاءات املؤسسات املسؤوةل عن حامية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وسلطهتا وقدراهتا الإدارية
 .10نظرا لرضورة تعزيز الكفاءات والقدرات الإدارية للمؤسسات املسؤوةل عن حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها،
أأدخلت تغيريات وتعديالت مؤسس ية وسرشيعية عىل نطاق اختصاص ّجازي الرشطة وامجلار .
 .11وقد منحت شعبة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف الإدارة الرئيس ية ملاكحفة اجلرةمة املنظمة ،صفة قسم مؤخرا.
 .12واحتذاء ابملثل ،أأنشأأ ّجاز امجلار وحدة حقوق امللكية الفكرية لتنس يق املسائل املتعلقة هبذه احلقوق .وتتعاون
الوحدة حديثة النشأأة مع هيئات الإنفاذ الوطنية و أأحصاب امللكية الفكرية ،وتقدم اإجراءات ودية ألحصاب امللكية الفكرية
لإخطار طلبات ادلعاوى واحلصول عىل معلومات عن تنبهيات التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،وداحتتفظ الوحدة
بسجالت اإحصائية.
 .13ومبا أأن متكني أأحصاب احلقوق من سسجيل موضوعات امللكية الفكرية دلى ّجاز امجلار هو أأحد ا ألهداف الرئيس ية
إلنفاذ القانون ،فقد نفذت أأنشطة تراعي هذا الهدف .وبعد ّجد مس متر ،بد أأ ّجاز امجلار بتسجيل الطلبات يف جسل حقوق
امللكية الفكرية منذ عام .2011
 .14وتوجد حالي ًا يف امجلار والرشطة والنيابة أأقسام متخصصة يف حامية حقوق امللكية الفكرية يمتثل واجهبا ا ألسايس يف
ماكحفة التقليد والقرصنة.
ج) داحتسني أأداء النظام القضايئ
 .15دمعت التحسينات اليت أأدخلت عىل أأداء النظام القضايئ بتعزيز شديد لكفاءات القضاة يف مسائل حقوق امللكية
الفكرية .ويف خطوة أأولية ،اتفق الفريق الاستشاري لالداحتاد ا ألورو  ،مع مجهورية أأرمينيا عىل ترتيبات بشأأن تنظمي دورات
تدريبية ختصصية للقضاة.
 .16وعقدت وزارة العدل ،ابلتعاون مع الفريق الاستشاري لالداحتاد ا ألورو  ،،ندوة من ثال مراحل يف عام .2012
وخصصت املرحةل ا ألوىل للقضاة ،والثانية ملسؤويل الإدارات القضائية ،والثالثة للمدعني العامني .وسعت الندوة اإىل تيسري
احلوار وزايدة الوعي بشأأن اإصالحات أأرمينيا يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
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اثلثا .تنفيذ مرشوع التو أأمة
 .17نفذت الواكةل ،يف الفرتة من  2012اإىل  ،2014مرشوع التو أأمة لتعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينيا 1ابلتعاون
مع مكتب ادلامنر للعالمات التجارية والرباءات كرشيك رئييس واملنظمة ا ألوروبية للقانون العام واليوانن كرشيك جديد.
واس تفادت من املرشوع الكياانت العامةل يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها ،ويه الرشطة وامجلار ومكتب
املدعي العام والقضاء ووزارة العدل ومنظمة الإدارة امجلاعية (.)ARMAUTHOR
 .18وبلغت املدة الإجاملية للمرشوع  29شهرا ،من فرباير  2012اإىل يونيو  .2014واكن الغرض الرئييس من مرشوع
التو أأمة هو اس تحدا تدابري لتعزيز الكفاءة العامة عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اجملمتع ا ألرميين – أأي املؤسسات
العامة والكياانت اخلاصة وعامة امجلهور – هبدف اإذاكء الوعي واملشاركة يف حامية حقوق امللكية الفكرية عىل حنو يامتىش مع
توّجات الاداحتاد ا ألورو  ،الإمنائية ،وكجزء من تنفيذ س ياسة أأرمينيا واسرتاتيجيهتا ا إلصالحية يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية.
 .19ومشل املرشوع ثالثة عنارص تناولت املسائل التالية:
 تعزيز البنية التحتية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية (بناء املؤسسات واملواءمة القانونية ،وغريها)؛
 وتعزيز كفاءة أأحصاب املصلحة الرئيس يني عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛
 وإاذاكء الوعي ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
 .20وساعد املرشوع أأيضا يف تعزيز التعاون مع املؤسسات ادلولية ،والتأأسيس لش بكة اإنفاذ موسعة.
 .21وقد أأجري تقيمي لالحتياجات التدريبية يك توضع أأنشطة تالمئ احتياجات املس تفيدين .وبناء عىل هذا التقيمي ،نظمت
سلسةل من الندوات و أأنشطة تكوين الكفاءات ومحالت التوعية يف ميادين متعددة خالل املرشوع مبساعدة خرباء
الاداحتاد ا ألورو .،

رابعا .أأنشطة اإذاكء الوعي
 .22عادة ما تقع أأعىل مس توايت من حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية يف البدلان اليت ينخفض فهيا مس توى
وعي أأحصاب املصلحة وعامة امجلهور ابمللكية الفكرية .واخنفاض مس توى الوعي جيعل تنفيذ محةل ماكحفة القرصنة داحتداي صعبا.
و أأرمينيا من البدلان اليت ينخفض فهيا مس توى الوعي ققوق امللكية الفكرية بني هيئات الإنفاذ وأأحصاب احلقوق وامجلهور
بوجه عام.
 .23ونفذت الواكةل أأنشطة وبرامج متنوعة هتدف اإىل نرش معلومات عن امللكية الفكرية وزايدة الوعي بني ش ىت فئات
امجلهور املُس هتدَ ف .وقد أأجريت العديد من هذه ا ألنشطة ابلتعاون مع متلف مؤسسات امللكية الفكرية وبدمع من املنظامت
ادلولية مبا يف ذكل املنظمة العاملية للملكية الفكرية واملكتب ا ألورو  ،الس يوي للرباءات ومكتب الاداحتاد ا ألورو ،
للملكية الفكرية.

 1مرشوع التو أأمة هو أأداة لالداحتاد ا ألورو  ،هتدف اإىل سسهيل التعاون املؤسيس بني الإدارات العامة لدلول الأعضاء يف الاداحتاد ا ألورو  ،والبدلان املس تفيدة
أأو الرشيكة .وتنظم مشاريع التو أأمة أأنشطة النظراء خلرباء القطاع العام من ادلول الأعضاء يف الاداحتاد الأورو  ،وخرباء البدلان املس تفيدة هبدف داحتقيق النتاجئ
التشغيلية.

WIPO/ACE/12/5 Rev. 2
7

 .24وتضطلع الواكةل بدور كبري يف تعزيز املعرفة املهنية يف جمال امللكية الفكرية بني موظفي الرشطة وامجلار  ،من خالل
داحتليل املسائل البارزة وتوضيح الترشيعات وتنفيذها العميل .وبغية تيسري تعاون أأكرب ،اتفق عىل عقد مناقشات دورية بشأأن
املسائل وتنفيذ الترشيعات ،وكذكل عقد مشاورات همنية.
 .25وتعقد اجامتعات دورية مع رواد ا ألعامل بشأأن أأمهية حامية امللكية الفكرية .ويقدم موظفو الواكةل كجزء من معلهم
اليويم املشورة ا ألحصاب احلقوق بشأأن حقوقهم.
 .26ويف الس نوات املاضية ،ترمجت منشورات الويبو املتعلقة ابلتوعية ،مبا يف ذكل املنشورات املوّجة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة ،هبدف نرش الوعي العام .وقد وزعت املنشورات عىل اجلامعات واملكتبات واملركز الوطين لتمنية الرشاكت
الصغرية واملتوسطة واملنظامت املهمتة ا ألخرى.
 .27وعىل مدى الس نوات ا ألربع املاضية ،أأصبحت مسابقة احملمكة الصورية للملكية الفكرية واحدة من أأكرب و أأمه أأحدا
امللكية الفكرية شعبية يف أأرمينيا .وجيذب هذا احلد الس نوي مجموعة واسعة من املعنيني ابمللكية الفكرية من القطاعني
اخلاص والعام .وستنافس فيه طالب مدارس القانون اخلاصة والعامة مع بعضهم البعض ويعرضون هماراهتم ومعارفهم.
 .28ويف العام املايض ،نظم مركز حقوق امللكية الفكرية وبرانمج الإرشاد للجامعة ا ألمريكية يف أأرمينيا أأول أأاكدةمية صيفية
للملكية الفكرية يف أأرمينيا ،وشار يف رعاية احلد برانمج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة ا ألمريكية .و أأاتحت
هذه ادلورة املتقدمة ،اليت اس مترت أأس بوعني ،منتدى للمشاركني يك يناقشوا اجلوانب اخملتلفة محلاية امللكية الفكرية ،مبا يف
ذكل كيفية تأأثري قوانني امللكية الفكرية عىل معلهم ،وكيف ةمكن ل إالجراءات الفردية أأو امجلاعية أأن تزيد من فعالية نظام حامية
امللكية الفكرية يف أأرمينيا وبدلان أأخرى .واكن احملاضون من املهنيني يف جمالت ختصصهم ،ومثلوا الواكةل ومتلف رشاحئ
اجملمتع احمليل وادلويل من العلامء واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية.
 .29ويف عام  ،2016عقدت اللجنة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الس يوية ووزارة الصناعة والتجارة يف الاداحتاد الرويس،
بدمع من حكومة أأرمينيا ،املنتدى ادلويل الرابع ملاكحفة التقليد يف يريفان .وخصص املنتدى ملناقشة مسائل حامية حقوق
امللكية الفكرية ،والاجتار ابملنتجات الصناعية املقدلة .ويعترب املنتدى منصة نقاش مركزية منتظمة يف الاداحتاد الاقتصادي
ا ألورو  ،الس يوي .وهيدف املنتدى بشلك رئييس اإىل عقد حوار بناء ووضع حلول مشرتكة من قبل ممثيل ادلول ا ألعضاء
وجممتعات ا ألعامل والعمل وعامة امجلهور بغية اإجياد سوق مرشوعة للسلع واخلدمات.

خامسا.

خامتة

 .30ل تزال هنا عدة داحتدايت كبرية تواجه أأرمينيا من حيث حامية حقوق امللكية الفكرية عىل الرمغ من املبادرات
وا ألنشطة اجلارية .وسشمل هذه التحدايت ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،احلد من مس توى القرصنة والتقليد؛ واس تكامل
مواءمة الترشيعات ا ألرمنية مع معايري الاداحتاد ا ألورو ،؛ وضامن الإنفاذ الفعال لترشيعات حامية حقوق امللكية الفكرية،
ل س امي فامي يتعلق مباكحفة القرصنة والتقليد؛ وزايدة كفاءة هيئات الإنفاذ (الرشطة واحملامك وامجلار  ،اإىل غري ذكل).؛ وإاذاكء
الوعي ققوق امللكية الفكرية بني هيئات ادلوةل املسؤوةل عن س ياسات حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها ،وامجلهور بوجه عام.
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تنسيق إنفاذ حقوق امللكية الفكرية :اهلدف الرئيسي يف االسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية
يف شيلي

مسامهة من اإعداد الس يدة اإيلني فرودن ،مستشارة قانونية يف اإدارة الشؤون ادلولية والس ياسة العامة ابملعهد الوطين للملكية

الصناعية يف سانتياغو دي ش ييل يف ش ييل

ملخص
تمتتع عدة مؤسسات يف ش ييل بصالحيات الإنفاذ متاش يا مع وظيفة واختصاصات لك مهنا ،ولكن حىت وقت قريب مل تكن
هنا هيئة تنس يق فوق أأرض الواقع .ويف عام  ،2016أأطلقت ش ييل اسرتاتيجية وطنية للملكية الصناعية تتضمن اقرتاحا
من  60اإجراء ،أأربعة مهنا تدخل يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وسشمل هذه الإجراءات ا ألربعة اإنشاء فريق عامل
معين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية (الفريق العامل).
و ُأنشئ الفريق العامل يف عام  ،2016وهو يتأألف من الواكلت الرئيس ية املعنية ابلإنفاذ .وتمتثل غايته يف العمل مكنتدى
للمعلومات والتنس يق مجليع ا ألعضاء ،وعند الاقتضاء ،تقدمي مقرتحات بشأأن الس ياسات العامة والإنفاذ والإصالحات
املعيارية .وقد صاغ ابلفعل خطة معل تتناول من بني مسائل أأخرى ،التدريب املتعدد التخصصات ،والتعدايت اليت تقع من
خالل التجارة الإلكرتونية ،والتثقيف.

أأول .مقدمة
ُ .1أطلقت الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية يف ش ييل أأواخر عام  .12016وهذه الوثيقة يه نتاج لأكرث من عامني
من العمل أأرشف عليه فريق من املعهد الوطين للملكية الصناعية 2بدمع من املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 .2وسشلك الاسرتاتيجية مجموعة من اخلطوات والإجراءات الرامية اإىل تعزيز امللكية الفكرية واس تخداهما أكداة فعاةل
للتمنية الاقتصادية والاجامتعية ،وذكل هبدف تعزيز الابتاكر ونرش املعرفة واملسامهة أأيضا يف تنظمي السوق وجتنب اخللط
بني مجهور املس هتلكني.
 .3ويف اإطار اإعداد الوثيقة ،أأطلق املعهد مشاورات عامة عام  .32015وفامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،أأشارت
الردود اإىل ضورة اإدخال داحتسينات ،ل س امي فامي يتعلق بقدرات ضباط الرشطة واملفتشني والقضاة .ولنئ اكن من املسمل به
أأن عديد اجلهود بذلت ،فقد ريئ أأنه ينبغي أأن يتدرب هؤلء املوظفني أأكرث وبصورة أأفضل .وشددت الردود أأيضا عىل أأنه
عىل الرمغ من عدم ارتفاع معدل التعدي يف ش ييل ،فقد اكن ابلإماكن ختفيضه لو أأتيح املزيد من التثقيف بشأأن هذه املسأأةل.
 .4وتتضمن الاسرتاتيجية اقرتاحا من  60اإجراء ينبغي تنفيذه يف متلف اجملالت عىل املدى القصري واملتوسط ،أأربعة
مهنا تدخل يف نطاق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية:


التدريب عىل الإنفاذ وخاصة لفائدة القضاة ومكتب املدعي العام.

 اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة تعرب عن أراء املؤلفة وليس ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1الاسرتاتيجية متاحة (ابللغة الإس بانية فقط) عىل.www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-9870_recurso_1.pdf :
 2اإىل جانب سسجيل حقوق امللكية الصناعية ،دلى املعهد أأيضا وظيفة قانونية لتعزيز حامية امللكية الصناعية ونرش ادلراية التكنولوجية واملعلومات
اليت تكتزنها.
أ
أ
 3وهذا يتفق مع القانون رمق  500-20بشأن الرابطات واملشاركة املدنية يف الإدارة العامة ،اذلي هيدف اإىل مراعاة الرأي العام يف صياغة الس ياسة العامة.
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والفريق العامل املعين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية (الفريق العامل)؛
وإاحصاءات بشأأن الإنفاذ؛
ودراسة جدوى اإنشاء ألية داحتكمي لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية.

وس تتناول هذه الوثيقة اإنشاء الفريق العامل اذلي ُشلك مؤخرا وسشغيهل والتحدايت ا ألولية اليت تواّجه.

اثنيا .الفريق العامل املعين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .5اإن أأول ما ينبغي مراعاته فامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ش ييل هو أأن دلى البدل عدة مؤسسات لها
صالحيات تتفق مع وظائفها واختصاصاهتا .وحىت وقت قريب ،اكنت تفتقر هذه املؤسسات اإىل منتدى يسمح لها ابلتخطيط
وتبادل املعلومات وتنس يق ّجودها ،اإل يف حالت حمددة .وابلإضافة اإىل ذكل ،يف حاةل حقوق امللكية الصناعية اليت يديرها
املعهد الوطين للملكية الفكرية مثل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع واملؤرشات اجلغرافية/سسميات املنشأأ ،ل يوجد
هنا اإجراء عام للمقاضاة اجلنائية ،ولكن بدل من ذكل يوجد اإجراء خاص يصطلح عليه "القيام ابإجراء عام بعد تدخل
خشص معني" ،وهو ما يتطلب من صاحب احلق أأن يترصف أأول يك تتدخل النيابة العامة 4.وهذا يضاعف أأيضا الصعوابت
5
القامئة يف التنس يق بني متلف املؤسسات املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
 .6وهكذا ،ومعال ابلتوصية  6من الاسرتاتيجية ،عُقدت ادلورة ا ألوىل للفريق العامل أأواخر عام  2016وحرضهتا
الواكلت الرئيس ية العامةل يف هذا اجملال .وتمتثل غاية الفريق العامل أأساسا يف أأن يكون مبثابة منتدى لتبادل املعلومات و أكداة
تنس يق مجليع أأعضائه ،و أأن يقدم ،عند الاقتضاء ،مقرتحات يف مسائل الس ياسات العامة والإنفاذ والإصالحات املعيارية -
القانونية والتنظميية عىل حد سواء.

أألف .الاعتبارات اليت تدمع اإنشاء الفريق العامل
أأ)

التأأسيس

 .7عىل الرمغ من أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية هو اذلي روج لالسرتاتيجية الوطنية للملكية الصناعية ودعا متلف
املشاركني لالنضامم اإىل الفريق العامل وعقد اجامتعاته حىت الن ،فاإن تنس يق الفريق العامل هو تنس يق جامعي ،ول يوجد
حىت الن اإطار مؤسيس يتجاوز ما ذكر يف الاسرتاتيجية .ول حيول ذكل دون القيام ،يف املس تقبل وبعد اإجراء تقيمي ألداء
الفريق العامل ،بتوقيع اتفاق تعاون بني متلف املؤسسات املشاركة اليت س تنشئ اإطارا سشغيليا.
ب) الهيئات املشاركة
.8

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



اإدارة احلقوق الفكرية املسؤوةل عن سسجيل حق املؤلف؛
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؛

 4ابس تثناء اإجراءات التحقيق العاجةل الرضورية ملنع ارتاكب جرةمة أأو وقفها.
 5سيتضمن مرشوع قانون امللكية الصناعية اجلديد قيد املناقشة حاليا النيابة العامة بشأأن هذه اجلرامئ .وقد اتمتس هذا ا ألمر لك من مكتب املدعي العام
ودائرة امجلار والرشطة اخلاصة ،ويه هيئات تعترب هذا أأمرا أأساس يا لختاذ اإجراءات وتدابري فعاةل يف جمال الإنفاذ.
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.9

ودائرة الزراعة والرثوة احليوانية املسؤوةل عن حامية أأصناف النبااتت وبعض سسميات املنشأأ ،وخاصة
يف جمال النبيذ واملرشوابت الروحية؛
ومعهد الصحة العامة املسؤول عن سسجيل املنتجات املنظمة ذات الصةل ابلصحة
(ا ألدوية ومس تحرضات التجميل).

وابس تثناء دائرة الزراعة والرثوة احليوانية ،فاإن هذه الهيئات ليست مسؤوةل عن اإنفاذ احلقوق اليت متنحها أأو سسجلها.

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







فرقة التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية؛
واكرابينريوس دي ش ييل (رشطة ش ييل)؛
ودائرة الإيرادات ادلاخلية؛
ومكتب املدعي العام؛
ودائرة امجلار الوطنية؛
واحملامك العادية ،يف املسائل املدنية واجلنائية.

 .11ويف هذه املرحةل ا ألولية للفريق العامل ،تقرر دعوة الهيئات العامة اليت لها تأأثري مبارش أأكرث عىل اإنفاذ امللكية الفكرية.6
ويف حني أأن اإماكنية دعوة املزيد من املشاركني ل تزال مفتوحة ،فاإن التدبري احلايل ساعد عىل جعل تنظمي الاجامتعات أأكرث
يرسا وتبادل املعلومات أأكرث مرونة.
 .12ومن مث ،فاإن ا ألعضاء احلاليني للفريق العامل مه كام ييل:






دائرة امجلار الوطنية اخملتصة ابإجراءات احلدود؛
ودائرة الإيرادات ادلاخلية ( )SIIاملسؤوةل عن التفتيش الرضييب ادلاخيل ،ألنه يف لك مرة تنهتك فهيا
قواعد الرضائب يُتعدى عىل امللكية الفكرية؛
وفرقة التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية التابعة لفرع رشطة التحقيق ،ويه وحدة متخصصة
ذات اختصاص وطين يف جرامئ امللكية الفكرية؛
ومكتب املدعي العام اذلي تمتثل هممته يف توجيه التحقيق يف اجلرامئ ومقاضاة املهتمني أأمام احملمكة؛
اإدارة احلقوق الفكرية واملعهد الوطين للملكية الفكرية ،وإان اكنت تفتقر اإىل صالحيات الإنفاذ ،فهام
املؤسس تان الرئيسيتان اللتان متنحان أأو سسجالن حقوق امللكية الفكرية يف ش ييل.

 .13وتؤثر الاختصاصات املتباينة للمؤسسات ،وعدد موظفهيا احملدود ،اذلين يؤدون همام متعددة معوما ،ويضطلعون
مبسؤوليات متلفة ،عىل اإاتحة الوقت للمهام اجلديدة .وابلإضافة اإىل ذكل ،تمتثل املشلكة اخلاصة اليت تواجه املعهد الوطين
 6يف الوقت احلايل ،ل توجد هنا أأي مشاركة مؤسس ية من جانب القطاع اخلاص ،ويستبعد أأن داحتد أأي مشاركة يف املس تقبل .بيد أأنه يف ظل ظروف
حمددة ،ةمكن التنس يق مع القطاع اخلاص ،ول س امي ابلنظر اإىل احلاجة اإىل اختاذ اإجراءات خاصة يف بعض احلالت .وجتدر الإشارة أأيضا اإىل أأن القطاع اخلاص
ينسق مبادرة أأخرى تمتثل يف مرصد التجارة غري املرشوعة ( )http://www.observatoriocomercioilicito.cl/اذلي سشار فيه الواكلت احلكومية
والكياانت اخلاصة والرابطات.
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للملكية الفكرية يف وجود مكتب دائرة امجلار الوطنية يف فالبارايسو ،عىل عكس بقية املؤسسات اليت لها ماكتهبا الرئيس ية
يف سانتياغو دي ش ييل.
 .14ومثة مسأأةل أأخرى ينبغي النظر فهيا ويه أأن الفريق العامل يفتقر اإىل مزيانية حمددة .ومتول مجيع نفقاته من املزيانية
الس نوية العادية للك هيئة مشاركة ،وفقا لإماكنياهتا.
 .15وجيب أأن تؤخذ مجيع هذه العوامل يف الاعتبار عند اإنشاء فريق عامل وداحتديد تواتر اجامتعاته .ولهذا السبب ،يعزتم
الفريق العامل ،عىل ا ألقل يف هذه املرحةل ا ألوىل ،أأن جيمتع ثال أأو أأربع مرات يف الس نة ،من أأجل جتنب اإثقال جداول
أأعامل الهيئات الفردية .وقد عُقدت حىت الن ثالثة اجامتعات .وجيري بقية التنس يق بواسطة الربيد الإلكرتوين.

ابء .املسائل اليت سيتصدى لها الفريق العامل
 .16اإن أأول ما فعهل الفريق العامل عند اإنشائه هو مطالبة ممثل لك مؤسسة عضو فيه بتفسري املشلكة الرئيس ية لتكل
املؤسسة فامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ونظرا للطبيعة املتنوعة ل ألعضاء ،من الواحض أأن مشالكهم متلفة جدا .بيد
أأن هنا قلقا مشرتاك يمتثل يف الافتقار اإىل التنس يق فامي بني الواكلت .وعىل الرمغ من أأن املسؤولني يف لك كيان من
الكياانت يعرفون بعضهم البعض ،وكثريا ما يعملون معا يف ا ألنشطة املتصةل ابمللكية الفكرية ،لبد من خلق منتدى للمناقشة
املزتامنة واملنسقة للمسائل.
وتتناول خطة العمل احلالية القضااي املبينة أأدانه.
أأ)

تدريب متعدد التخصصات

 .17من خالل الاس تفادة من خربة ومعرفة لك مؤسسة من املؤسسات املشاركة ،فاإن الهدف هو وضع خطة تدريبية
يقوم هبا نفس اخلرباء من لك كيان من الكياانت املشاركة .وجيري حاليا وضع جدول زمين س نوي للتدريب .وس يقرتح أأحصاب
املصلحة اخملتلفون أأنسب مواعيد للتدريب سواء يف سانتياغو دي ش ييل أأو يف ا ألقالمي.
ب) تبادل الإحصاءات وإانشاء ّجة اتصال للمعلومات
 .18حددت لك مؤسسة من املؤسسات املشاركة حاليا يف الفريق العامل نقطة اتصال .هذا الشخص ل يصلح فقط
لتبادل املعلومات وسسهيل التصال مع تكل املؤسسة ،ولكن أأيضا لتوفري الإحصاءات اليت سسمح ابإجراء مزيد من التحليل
املتعمق ل إالنفاذ.
ج) التجارة الإلكرتونية
 .19يمتثل أأحد التحدايت ا ألوىل اليت تواجه الفريق العامل يف صياغة وثيقة مشرتكة تعكس احلاةل الراهنة للتعدي عىل
امللكية الفكرية يف التجارة الإلكرتونية ،وذكل من أأجل تقيمي اخلطوات اليت يتعني اختاذها ملعاجلة هذه املسأأةل.
د)

التصالت والتثقيف

 .20قدمت لك مؤسسة مبادراهتا احلالية يف حني قدمت مؤسسات أأخرى ادلمع .والهدف من ذكل هو ضامن التنس يق
بني مديري التصالت يف هذه املؤسسات بغية اإبراز الإجنازات وتوليد املزيد من املعرفة واملعلومات بشأأن هذا املوضوع.
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ه) الإصالحات القانونية
 .21تقدم لك مؤسسة تقارير عن مبادرات الإصالح القانوين يف جمالهتا اليت جيري تطويرها أأو مناقش هتا حاليا ،وهذا يؤثر
عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .والهدف من ذكل هو التأأكد من أأن املشاركني الخرين يعرفون هذه املشاريع ،بغية اإحدا
داحتسينات ممكنة أأو اإضافات أأو جمرد احلصول عىل دمع مشاريع القوانني يف الكونغرس.
و)

ختزين السلع املصادرة

 .22تكتيس هذه املسأأةل أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل فرقة التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ودائرة امجلار  ،والنيابة
العامة .وتعد اجلهود املشرتكة داخل الفريق العامل حايمة من أأجل التوصل اإىل حل يساعد هذه املؤسسات عىل تلبية
الاحتياجات اليت تواّجها عادة عند أأداء واجباهتا أأثناء مصادرة السلع اخملالفة.

اثلثا .خامتة
 .23نأأمل أأن يسمح لنا سشغيل الفريق العامل بوضع نظام للملكية الفكرية أأكرث تاكمال و أأن يكون الفريق العامل مبثابة
منتدى للحوار والتثقيف والتنس يق .وهذا العمل جيري حاليا ،وحنن عىل ثقة من أأنه سيسهم يف داحتسني بيئة امللكية الفكرية
يف ش ييل.
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تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية يف الصني  -جتارب من الصعيدين الوطني واحمللي

مساهامت من اإعداد الس يد وانغ شانغيل ،انئب املدير العام ،مكتب الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق
امللكية الفكرية والتقليد ،بيجني ،الصني ،والس يد روي وينبياو ،انئب املدير العام ،اإدارة امللكية الفكرية يف بدلية ش نغهاي،
ش نغهاي ،الصني*

ملخص
أأطلقت الصني يف عام  2008مبادهئا التوجهيية بشأأن الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،جاعةل من امللكية الفكرية الركزية
ا ألساس ية للحفاظ عىل الابتاكر وداحتفزيه.
وبغية توضيح املامرسات املثىل لتنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني ،يُقدم عرض ملسامهتني ،تتناول أأولهام التجارب اليت
أأجراها مكتب الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد (الفريق الوطين الرائد) عىل
الصعيد الوطين ،وتُعىن املسامهة الثانية ابلتجارب اليت أأجرهتا حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية عىل الصعيد احمليل.
وعىل الصعيد الوطين ،تويل حكومة الصني أأمهية كبرية محلاية امللكية الفكرية ،وقد حققت نتاجئ اإجيابية يف هذا الشأأن بفضل
اإنشاء الفريق الوطين الرائد برئاسة انئب رئيس جملس ادلوةل ،وهو فريق مكرس يتخذ اإجراءات عىل الصعيد الوطين ملاكحفة
التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ويسامه بنشاط يف تعزيز اجلهود التعاونية بني الواكلت وبني ا ألقالمي وعرب احلدود لإنفاذها.
و أأما عىل الصعيد احمليل ،فقد معلت حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية ابلتعاون مع الويبو لتيسري أأنشطة اإذاكء الوعي والتدريب
وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تبذل حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية ّجود ًا حثيثة من أأجل
تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف ش نغهاي ،مبا يف ذكل من خالل تنس يق اإجراءات الإنفاذ الإدارية بتنظمي
اجامتعات مشرتكة بني الواكلت.

أأول .مقدمة
 .1أأطلقت الصني يف عام  2008مبادهئا التوجهيية بشأأن الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،جاعةل من امللكية
الفكرية الركزية ا ألساس ية للحفاظ عىل الابتاكر وداحتفزيه" .وتعرتف الصني اعرتاف ًا اتم ًا بأأن بناء مركز قوة للملكية الفكرية
مرهون ابإرساء ثقافة احرتام املعارف وتبجيل الابتاكر والالزتام ابلقانون ،اإضافة اإىل اإذاكء وعي امجلهور العام إازاء امللكية
الفكرية" .1وتويل حكومة الصني أأمهية كبرية لتطوير امللكية الفكرية عىل حنو منسق ومتاكمل .و أأسفر ذكل عن وضع ألية
تنس يق فامي بني الواكلت أأل ويه املؤمتر املشرت بني الإدارات لتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،اذلي
يس تضيف مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني مكتبه.

* اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1مفوض مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ،ادلكتور شان شانغيو ،الصني – يف طريقها لتصبح مركز قوة للملكية الفكرية ،جمةل الويبو،
ملحق خاص ،نومفرب  ،2016متوفر عىل الرابطhttp://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/index.html :

WIPO/ACE/12/5 Rev. 2
14

 .2وبغية توضيح املامرسات املثىل لتنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني ،يُقدم عرض ملسامهتني ،تتناول أأولهام التجارب
اليت أأجراها مكتب الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد (الفريق الوطين الرائد)
عىل الصعيد الوطين ،وتُعىن املسامهة الثانية ابلتجارب اليت أأجرهتا حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية عىل الصعيد احمليل.

اثنيا .تعزيز التعاون الوطين بشأأن تدابري الإنفاذ لكبح التعدي عىل امللكية الفكرية برصامة يف الصني – معل
الفريق الوطين الرائد يف جمال ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد
أألف .مقدمة
 .3أأنشأأت احلكومة الصينية الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد (الفريق
الوطين الرائد) يف نومفرب  2011و أأولكت اإليه هممة اختاذ تدابري عىل الصعيد الوطين ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية.
وير أأس الفريق انئب رئيس جملس ادلوةل ويتكون من  29واكةل حكومية تُعىن ابلإنفاذ الإداري والعداةل اجلنائية وصون
النظام الاجامتعي ،ابلإضافة اإىل مسائل عامة تتعلق ابجلانب القانوين وادلعاية .وعىل مر الس نوات الس تة املاضية ،ونظر ًا اإىل
التغريات الاقتصادية واخملاوف املتأأتية من داخل البدل وخارجه ،عزز الفريق الوطين الرائد ّجود التنس يق من خالل
الارتباط العمودي والتعاون ا ألفقي وزاد من الإنفاذ التعاوين بني الواكلت وبني ا ألقالمي وعرب احلدود ،مما سامه بفعالية يف كبح
التعدي عىل امللكية الفكرية واحلفاظ عىل املنافسة الرشيفة يف السوق.

ابء .ا ألهداف الرئيس ية املتوخاة يف معل الفريق الوطين الرائد
( أأ) سشجيع التعاون بني القطاعات
 .4نظر ًا اإىل الطبيعة املنظمة ألنشطة التعدي عىل امللكية الفكرية ،ابلإضافة اإىل الإنتاج املتنوع واملزتايد للمنتجات
املتعدية عىل امللكية الفكرية وانتقال نطاق سلسةل توزيعها حنو مناطق أأخرىُ ،كثفت اجلهود املبذوةل يف جمال الإنفاذ التعاوين
بقوة عرب متلف الهيئات احلكومية واستُبدلت الإجراءات املعزوةل إابجراءات اإنفاذ بني الواكلت عىل مجيع مس توايت سلسةل
الإنتاج والتوزيع .وحشدت الواكلت ا ألعضاء ّجودها للعمل جنب ًا اإىل جنب عىل حنو متاكمل من أأجل اإطالق تدابري اإنفاذ
هادفة ابس مترار يف جمال الإنرتنت وا ألسواق الريفية والتوثيق الربجمي ووقود احملراكت.
 .5وس ُشجع منصة معلومات مركزية عىل داحتقيق التقارب الفعال بني الإنفاذ الإداري والعداةل اجلنائية .وبد أأ سشغيل املنصة
يف يوليو  2017ويه هتدف اإىل اإاتحة تبادل املعلومات بسالسة عرب الإنرتنت بشأأن القضااي الإدارية والقضائية عىل املس توى
املركزي وا إلقلميي وعىل مس توى املقاطعة واملدينة .وجسلت املنصة اإىل حد الن أأكرث من  430 000مدخةل.
(ب) تعزيز احلومكة ا ألقاتميية
ُ .6وضعت مجموعة من الليات و أأضفي علهيا الطابع املؤسيس قيث تتيح عقد اجامتعات مشرتكة ابنتظام ل ألقالمي واملدن
يف لك منطقة من املناطق الثالثة ،أأي ا ألقالمي واملدن امخلسة يف منطقة دلتا هنر اينغتيس ،وا ألقالمي واملدن امخلسة يف منطقة
شاميل الصني وا ألقالمي واملدن الامثنية يف منطقة دلتا هنر اللؤلؤة .وتيرس تكل الليات التعاون ا ألقاتميي فامي خيص تبادل
املعلومات الإرشادية ونقل ا ألدةل والتحقيق يف القضااي.
 .7ومنذ عام  ،2007وابلستناد اإىل املامرسات الناحجة السابقة ،يعمل داحتالف  ،Cloud Sword Allianceوهو فرقة
معل مشرتكة بني القطاعني اخلاص والعام يشار فهيا الفريق الوطين الرائد ،عىل تنس يق وتنظمي معليات التقليد عىل ش بكة
الإنرتنت يف  13اإقلاميً ومدينة يف منطقيت دلتا هنر اينغتيس ودلتا هنر اللؤلؤة .وعالوة عىل ذكل ،اس تفادت ا ألقالمي واملدن
الواقعة عىل طول احلزام الاقتصادي لطريق احلرير من التوجيه فامي خيص تعاوهنا ا إلقلميي ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية.
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وسسامه ّجود من هذا القبيل ابس مترار يف داحتسني قدرة احلومكة عىل طول سلسةل الإنتاج والتوزيع اخلاصة ابملنتجات املتعدية
عىل امللكية الفكرية.
 .8وخضع التعاون يف جمال البياانت الكبرية بني احلكومات واملؤسسات اإىل الاس تكشاف والتعزيز عىل حنو نشط .اإذ
يوفر موقع أأليبااب ( )Alibabaوغريه من منصات التجارة الإلكرتونية اللف من املعلومات الإرشادية عن النشاط الإجرايم
املزعوم يف اإدارات الإنفاذ ذات الصةل ،مما يساعد هذه ا ألخرية عىل اإيداع القضااي يف الوقت احملدد وحلها بفعالية ومقع
الانهتااكت برسعة.
 .9ومنذ عام  ،2013أأطلقت احلكومة الصينية بنجاح أأكرث من  170اإجراء اإنفاذ ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية،
و أأفىض ذكل اإىل التحقيق يف عدد ترامكي من الانهتااكت والقضااي ا إلجرامية بلغ  1.3مليون قضية ،اإضافة اإىل معاقبة مرتكبهيا.
(ج) توس يع نطاق التعاون عرب احلدود
 .10متاش ي ًا مع الاجتاهات اجلديدة لتحقيق املزيد من التاكمل يف الاقتصاد العاملي ،اس تفاد احلوار العاملي يف جمال اإنفاذ
امللكية الفكرية من التعزيز .ففي اإطار عالقاهتا الاقتصادية والتجارية ،تقمي الصني منذ س نوات عديدة أأنشطة تعاونية وتبادلت
ثنائية ومتعددة ا ألطراف يف جمال امللكية الفكرية مع الولايت املتحدة و أأورواب وروس يا وسويرسا والياابن .وابلإضافة اإىل
ذكل ،عززت الصني من التعاون ادلويل يف جمال الإنفاذ بني ا ألمن العام ادلاخيل وامجلار وواكلت مراقبة اجلودة ونظرياهتا يف
البدلان ذات الصةل ،مما سامه بفعالية يف صون احلقوق واملصاحل املرشوعة للمس هتلكني .ويف الوقت نفسه ،ن ُظمت دورات
تدريبية هتدف اإىل داحتسني القدرة عىل الإنفاذ وا إلرشاف يف البدلان النامية من خالل قنوات مساعدة أأجنبية .و ألربع س نوات
عىل التوايل ،ن ُظمت اجامتعات ملستشارين يف أأكرث من اثين عرشة سفارة يف الصني ،مبا يف ذكل سفاريت اململكة املتحدة
والولايت املتحدة .وساعد مثل هذا التبادل العميق يف توطيد التفامه والثقة املتبادةل ،مما أأكد فعالية احلوار الصيين-ا ألجنيب يف
جمال امللكية الفكرية.
 .11ويف عام  ،2016اضطلعت الإدارة العامة للجامر بس بع معليات اإنفاذ ابلتعاون مع الولايت املتحدة والبدلان ا ألوروبية
وروس يا والياابن ومجهورية كوراي .وتعاونت وزارة ا ألمن العام عن كثب مع املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية
( )INTERPOLوسلطات الإنفاذ يف البدلان ا ألوروبية والولايت املتحدة بشأأن  21قضية رئيس ية عرب احلدود ،وذكل من
خالل تبادل املعلومات والتحقيق املُساعَد ومجع ا ألدةل والتدابري املشرتكة واملساعدة القضائية .واكنت هذه املساعي التعاونية
مبثابة جواب صارم عن اجلرامئ العابرة للحدود ،وتلقت ردود ًا اإجيابية من البدلان ذات الصةل.

اثلثا .حامية حقوق امللكية الفكرية وتكوين ثقافة يف جمال امللكية الفكرية :ممارسة بدلية ش نغهاي
أألف .التعاون بني الويبو وش نغهاي يف جمال امللكية الفكرية
 .12قدمت الويبو بنشاط دمعها اإىل ش نغهاي يف جمال أأنشطة اإذاكء الوعي وتكوين الكفاءات املتعلقة ابمللكية الفكرية من
خالل تنظمي منتدايت وندوات وحلقات معل مشرتكة.
 .13ومنذ عام  ،2014اشرتكت الويبو وحكومة بدلية ش نغهاي يف تنظمي منتدى ش نغهاي للملكية الفكرية لثال س نوات
عىل التوايل .وحرض املنتدى زهاء  400خشص ينمتون اإىل حوايل  50بدل ًا .واكن من بني املشاركني مسؤولون حكوميون
وخرباء وعلامء ومشاركون أخرون من املنظامت ادلولية.
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 .14وجرى تبادل للراء خالل احلد عىل حنو معيق خالل ست دورات اكنت عىل النحو اليت :اسرتاتيجيات امللكية
الفكرية الوطنية ،وسسويق امللكية الفكرية واس تخداهما ،والتعاون ادلويل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،والتجارب الوطنية
بشأأن أليات اإنفاذ امللكية الفكرية ،وسسوية منازعات امللكية الفكرية ،والفصل يف قضااي امللكية الفكرية و أأحاكهما القضائية.
 .15وتبادل املشاركون جتارهبم الناحجة بشأأن مجموعة من املوضوعات مهنا تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت
وتوطيد اإرساء ثقافة للملكية الفكرية وداحتسني الليات البديةل لتسوية للمنازعات .ومت التوصل اإىل اتفاق يف الراء فامي يتعلق
بأأمهية اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،واذلي يعترب مبثابة أأساس مفيد لتحديد احللول الناجعة للتحدايت املشرتكة اليت تطرهحا
امللكية الفكرية يف ش ىت أأصقاع العامل.
 .16ويف عام ُ ،2015أطلقت يف ش نغهاي أأول مدرسة صيفية مشرتكة بني الويبو والصني بشأأن امللكية الفكرية .وتُعقد
أأيض ًا س نو ًاي حلقة معل بشأأن الاس تخدام الفعال خلدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية وحلقة معل بشأأن نظام الويبو
للوساطة والتحكمي وذكل منذ عام .2015
 .17و أأقامت هذه ا ألنشطة منصة عاملية ومتعددة املس توايت لتدريب املسؤولني احلكوميني والقضاة واخلرباء والعلامء،
ابلإضافة اإىل املهنيني يف جمال امللكية الفكرية اذلين ينمتون اإىل رشاكت أأو مؤسسات قانونية وغريها من املؤسسات اليت تقدم
خدمات يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز املبادلت بيهنم ،وذكل يف ش نغهاي واملناطق اجملاورة .و أأثبتت تكل ا ألنشطة أأيض ًا
مدى شعبيهتا يف أأوساط مجيع املشاركني.

ابء .ا إلجراءات اليت تتخذها ش نغهاي لتكوين الكفاءات يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية يف اإطار سعهيا احلثيث
اإىل تبوء ماكنة قطب للملكية الفكرية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ
( أأ) امحلاية القضائية حلقوق امللكية الفكرية يف ش نغهاي
 .18يف الوقت احلايل ،تلزتم ش نغهاي الزتام ًا اتم ًا لتبوء ماكنة مركز لالبتاكر العلمي والتكنولويج يكون هل أأثر عاملي.
 .19وفامي خيص امحلاية القضائية ،أأقامت ش نغهاي شعبا قضائية للملكية الفكرية عيل املس توايت الثال للمحامك .ففي عام
 ،2016أأدرجت احملامك يف ش نغهاي للمرة ا ألوىل أأكرث من  10 000قضية تتعلق ابمللكية الفكرية .ويف هناية عام ،2014
ُأنشئت حممكة ش نغهاي للملكية الفكرية اليت ُداحتىص من بني احملامك الثالثة اخملتصة يف امللكية الفكرية يف الصني .ويف عام
 ،2016تلقت احملمكة  1 877قضية تتعلق ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل  904قضااي من ادلرجة ا ألوىل .وترتبط نس بة
 92.26ابملئة من تكل القضااي ابلبتاكر العلمي ،مبا يف ذكل الرباءات وبرامج احلاسوب وا ألرسار التجارية .ويزداد اختيار
أأحصاب احلقوق حملي ًا وخارجي ًا لش نغهاي مكاكن حمبذ لتسوية منازعاهتم يف جمال امللكية الفكرية.
(ب) امحلاية الإدارية حلقوق امللكية الفكرية يف ش نغهاي
 .20فامي خيص الإنفاذ الإداري ،وضعت ش نغهاي ألية تعاون من خالل اجامتع مشرت بشأأن امللكية الفكرية عىل مس توى
البدلية ،يرتأأسه انئب رئيس البدلية وسشار يف عضويته أأكرث من  20واكةل حكومية .وتمتثل املهمة املولكة اإليه يف تنس يق
اإجياد ألية اس تجابة رسيعة ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية وتنظمي محالت ضد الانهتااكت اليت تطالها من قبل متلف
واكلت اإعامل القانون .ويف عام  ،2016قدمت واكلت الإنفاذ الإداري يف ش نغهاي  3 570حاةل من حالت التعدي عىل
امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل التقليد ،تنطوي عىل ما قميته أأكرث من  170مليون يوان صيين .وعىل سبيل املثال ،وخالل العام
اجلاري ،جسلت اإدارة ش نغهاي للملكية الفكرية  258حاةل انهتا للرباءات وعاجلهتا .و أأوفدت اإدارة ش نغهاي للملكية الفكرية
أأيضا موظفهيا اإىل  41معرض ًا دولي ًا واسع النطاق ،تكفلوا مبعاجلة أأكرث من  300شكوى متعلقة بزناعات انهتا الرباءات يف
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املوقع .ومن الناحية العملية ،يرحب أأحصاب احلقوق حملي ًا وخارجي ًا ابلإنفاذ الإداري نظر ًا اإىل فعاليته الكبرية وتاكليفه
املنخفضة.
(ج) التسوية البديةل ملنازعات امللكية الفكرية يف ش نغهاي
 .21فامي خيص التسوية البديةل للمنازعات ،قطعت حممكة ش نغهاي للتحكمي يف جمال امللكية الفكرية اليت ُأنشئت يف عام
 2008شوط ًا أأولي ًا يف جمال سسوية منازعات امللكية الفكرية .واختذت اإدارة ش نغهاي للملكية الفكرية أأيضا أأوىل خطواهتا عىل
الصعيد الوطين لإقامة نظام للوساطة بني ا ألشخاص فامي خيص منازعات امللكية الفكرية ،وهو نظام يس تقي معهل من مجعيات
قطاع ا ألعامل ومراكز الوساطة والواكلت الوس يطة يف جمال الوساطة .ول يسامه نظام من هذا القبيل يف تقليص تاكليف
الإنفاذ اليت تقع عىل عاتق أأحصاب احلقوق حفسب ،بل يسامه أأيضا يف تعزيز ادلور اذلي تضطلع به الإدارة الاجامتعية
الرش يدة يف حامية امللكية الاجامتعية.
(د) اإرساء ثقافة للملكية الفكرية يف ش نغهاي
 .22فامي خيص تطوير ثقافة للملكية الفكرية ،تنهتز ش نغهاي خالل شهر أأبريل من لك س نة الفرصة مبناس بة اليوم العاملي
للملكية الفكرية يف  26أأبريل لإطالق محلهتا الس نوية خالل أأس بوع ادلعاية محلاية امللكية الفكرية ،وتتخذ تكل امحلالت
أأشاكل متلفة عىل غرار قراءات ومنتدايت وندوات ،وذكل عرب قنوات متلفة من الصحف املكتوبة والقنوات التلفزيونية
وش بكة الإنرتنت ،بغية اإذاكء الوعي والاحرتام دلى امجلهور إازاء حامية امللكية الفكرية .وعىل وجه اخلصوص ،تعقد اإدارة
ش نغهاي للملكية الفكرية دورات اإعالمية عن تطوير امللكية الفكرية يف ش نغهاي لفائدة مسؤولني من القنصليات العامة
وممثلني عن غرف التجارة والرشاكت ا ألجنبية املس تقرة يف ش نغهاي .وتيرس اإدارة امللكية الفكرية يف ش نغهاي أأيض ًا نرش ورقة
غري ريمية عن امللكية الفكرية يف ش نغهاي اإضافة اإىل سشكيةل س نوية تتضمن أأبرز القضااي اتمنوذجية للملكية الفكرية يف
ش نغهاي.
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التعاون بني الوكاالت اإلدارية املعنية بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اليابان  -اجلوان
والتشغيلية

القانونية

مسامهة من اإعداد الس يد شينجي اإيغارايش ،انئب مدير شعبة التعاون ادلويل ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو ،الياابن*

ملخص
سرشح هذه الوثيقة ا ألنشطة التعاونية اليت جيري الاضطالع هبا بني الواكلت الإدارية يف الياابن للحد من التعدايت عىل
امللكية الفكرية.
ول يوجد يف الياابن قانون واحد ينظم اكفة نوايح اإنفاذ امللكية الفكرية .عوضا عن ذكل ،يش متل لك من قانون امللكية
الفكرية وقانون امجلار وقانون الإجراءات اجلنائية عىل أأحاكم بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية ،تنص عىل التعاون فامي بني بعض
الواكلت الإدارية املعنية يف الياابن.
والواكلت الإدارية الرئيس ية املعنية إابنفاذ امللكية الفكرية يه :مكتب الياابن للرباءات وامجلار والرشطة .ويه مسؤوةل عن
تطبيق القوانني املعنية وإانفاذ امللكية الفكرية يف نطاق اختصاصاهتا .والهدف من التعاون فامي بيهنا هو الاس تفادة مما دلهيا من
خربة .ويسهل مكتب الياابن للرباءات التحقيقات اليت جترهيا امجلار أأو الرشطة بشأأن التعدايت عىل امللكية الفكرية ،وذكل
من خالل تزويدهام بأراء اخلرباء.
وعالوة عىل ذكلُ ،أنشئ مكتب استشارات متعدد اخلدمات دلمع الرشاكت الياابنية ،وذكل عن طريق تقدمي املشورة أأو
التوجيه بشأأن كيفية مواّجة املشالكت النامجة عن السلع املقدلة واملقرصنة.

أأول .مقدمة
 .1يسهم التعاون بني الواكلت الإدارية؛ مثل مكتب الياابن للرباءات وامجلار والرشطة ،يف دمع اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية يف الياابن بفعالية وكفاءة .ويتجسد ذكل التعاون يف قوانني امللكية الفكرية (مثل :قانون الرباءات أأو قانون التصاممي أأو
قانون العالمات التجارية أأو قانون حق املؤلف) وقانون امجلار وقانون الإجراءات اجلنائية ،اليت يتضمن لك مهنا أأحاكما
تتعلق إابنفاذ امللكية الفكرية نمن نطاق تطبيقه.
 .2ومثال ذكل ،حيدد قانون الرباءات مىت يقع التعدي عىل حق الرباءة ،كام حيدد العقوابت املدنية واجلنائية الواجبة
التطبيق .أأما قانون امجلار فيفسح اجملال للجامر لطلب ر أأي مكتب الرباءات بشأأن ما اإذا اكنت السلع املس توردة أأو
املصدرة تتعدى ،مثال ،عىل حقوق العالمات التجارية يف الياابن .اإضافة اإىل أأن الرشطة ةمكهنا ،مبوجب قانون الإجراءات
اجلنائية ،أأن تطلب املشورة من مكتب الرباءات عند التحقيق يف قضااي جنائية تنطوي ،مثال ،عىل تعدايت مزعومة عىل
عالمات جتارية .واكإجراء سشغييل ،ينبغي أأن تكون مجيع املراسالت كتابة سواء بني امجلار ومكتب الرباءات أأم بني الرشطة
ومكتب الرباءات.
 .3وإاضافة اإىل ذكل ،أأنشأأت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مكتبا محلاية حقوق امللكية الفكرية ،يقدم استشارات
شامةل بشأأن السلع املقدلة واملقرصنة .ويعمل املكتب ابلتعاون مع الرشاكت الياابنية ،ويتبادل املعارف مع امجلار و أأّجزة
الرشطة ا ألجنبية للتأأكد من حصة السلع؛ من أأجل تعزيز تدابري الإنفاذ املتخذة خارج الياابن ملنع تقليد املنتجات اليت متتكل
الرشاكت الياابنية حقوق ملكيهتا الفكرية.
* اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثنيا .اجلوانب القانونية للتعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
أألف .اش امتل قوانني امللكية الفكرية الياابنية عىل أأحاكم حمددة إلنفاذ امللكية الفكرية
 .4تنص املادة  68من قانون الرباءات 1عىل متتع أأحصاب الرباءات قق اس تئثاري 2يف اس تغالل اخرتاعاهتم احملمية برباءة
يف أأنشطة جتارية .ذلكل ،اإذا اس تغل طرف اثلث اخرتاع محمي برباءة يف نشاط جتاري دون موافقة صاحب احلق ،فاإن هذا
يشلك تعداي عىل حق صاحب الرباءة .ولتحديد ما اإذا اكن نشاط الطرف الثالث يتعدى عىل اخرتاع محمي برباءة أأم ل مفن
الرضوري داحتديد النطاق التقين لالخرتاع احملمي برباءة (املادة  70من قانون الرباءات).
 .5وإاضافة اإىل ذكل ،تنص املواد من  100اإىل  106من قانون الرباءات عىل حق أأحصاب احلقوق يف اس تصدار أأمر
زجري لوقف التعدايت املبارشة وغري املبارشة عىل حق الرباءة ،وداحتديد الكيفية اليت يمت هبا حساب التعويضات ،وداحتديد
الإجراءات الواجب تطبيقها يف دعاوى التعدي املدنية املرفوعة أأمام أأي حممكة.
 .6وعالوة عىل ذكل ،ينص قانون الرباءات عىل العقوابت اجلنائية الواجبة التطبيق ،مثل السجن و /أأو الغرامة ،عىل أأي
خشص يرتكب فعل من أأفعال التعدي بصورة مبارشة (املادة  3)196أأو غري مبارشة (املادة .4)2-196
 .7ويتضمن قانون التصاممي وقانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف أأحاكما مماثةل للمواد املذكورة أأعاله يف قانون
الرباءات ،تتناول التعدي عىل التصاممي والعالمات التجارية وحق املؤلف عىل التوايل.

ابء اإنفاذ امللكية الفكرية مبوجب قانون امجلار
 .8حيظر تصدير أأو اس ترياد السلع اليت سشلك تعداي عىل حقوق امللكية الفكرية اإىل الياابن
(املواد  )3()1(2-69و )9()1(11-69من قانون امجلار ) ،ويُعاقب ا ألشخاص اذلين يقومون بذكل ابلسجن و /أأو الغرامة
(املواد  )2(4-108و )2(109من قانون امجلار ) .و ُخيول للجامر صالحية التحقيق يف انهتااكت قانون امجلار  ،واس تدعاء
أأي مشتبه به أأو شاهد للمثول أأمام ماكتب امجلار لالس تجواب وحفص ا ألمتعة أأو غريها من املتعلقات .وةمكن للجامر أأيضا
أأن جتري داحتقيقات اإلزامية ،سشمل التفتيش واملصادرة اإذا أأصدرت احملمكة أأوامر بذكل .ويف اإطار هذه التحقيقات ،جيوز
للجامر مبوجب املادة  )2(119من قانون امجلار أأن تلمتس من مكتب الياابن للرباءات تقدمي ر أأي خبري بشأأن ما اإذا اكنت
السلع املصدرة أأو املس توردة سشلك ،عىل ا ألرحج ،تعداي عىل حقوق امللكية الصناعية 5أأم ل .وجيوز للجامر توجيه اهتامات
جنائية ومقاضاة املشتبه هبم اإذا اكنت جرامئهم بنية اإحدا ضر ابلغ.
 .9وإاضافة اإىل ما س بق ،عندما تعرث امجلار عىل السلع املصدرة أأو املس توردة اليت ي ُشتبه يف تعدهيا عىل حقوق امللكية
الفكرية وتصادرها ،علهيا أأن داحتدد ما اإذا اكنت هذه السلع سشلك ابلفعل تعداي عىل حقوق امللكية الفكرية أأم ل ،وذكل
أ
استنادا اإىل ا ألدةل والراء اليت يقدهما لك من أأحصاب احلقوق واملصدرين أأو املس توردين .ويف حال تعذر عىل امجلار التأكد
 1قانون الرباءات (القانون رمق  121الصادر يف  13أأبريل  ،1959واملعدل ابلقانون رمق  55الصادر يف  10يوليو  ،)2015متاح يف ويبو ليكس عىل الرابط
التايلhttp://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16061:
 2ومع ذكل ،عندما ةمنح أأحصاب الرباءات تراخيصا حرصية ،ل ينطبق هذا احلمك يف حال اس تغالل املرخص هلم الاخرتاعات احملمية برباءة (املادة  68من
قانون الرباءات).
 3تنص املادة  196عىل ما ييل" :يعاقب املتعدي عىل حق الرباءة أأو عىل الرتخيص احلرصي ابلسجن مع الشغل ملدة ل تتجاوز عرش س نوات ،أأو بغرامة ل
تتجاوز  10 000 000ين أأو ابمجلع بني الثنني" (وي ُس تثىن من ذكل الشخص اذلي ارتكب فعال يشلك تعداي عىل حق براءة أأو عىل ترخيص حرصي مبوجب
املادة .)101
أ
أ
 4تنص املادة  2-196عىل ما ييل " :يُعاقب أي خشص يرتكب فعال يشلك تعداي عىل حق الرباءة أو عىل الرتخيص احلرصي مبوجب املادة  101ابلسجن مع
الشغل ملدة ل جتاوز سمس س نوات أأو بغرامة ل جتاوز  5 000 000ين أأو ابمجلع بني الثنني".
 5يف الواقع العميل ،مجيع الطلبات تقريبا اليت تقدهما امجلار اإىل مكتب الياابن للرباءات تتعلق ابلعالمات التجارية املسجةل دلى املكتب.
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من ذكل ،ةمكهنا أأن تطلب من مكتب الرباءات تقدمي ر أأي خبري بشأأن النطاق التقين لالخرتاع املشمول برباءة أأو بشأأن
منوذج املنفعة املسجل أأو التصممي املسجل لالخرتاع املعين (املواد  7-69و 17-69من قانون امجلار ).

جمي إانفاذ امللكية الفكرية مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية
 .10تنص املادة  )2(189من قانون الإجراءات اجلنائية عىل تويل ضباط الرشطة ،اذلين يقومون بدور ضباط الرشطة
القضائية ،التحقيق مع اجلناة ،وحفص أأي أأدةل ذات صةل ،مىت ثبُت دلهيم وقوع جرامئ تعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
كذكل تدخل التعدايت عىل حقوق التصاممي الصناعية وعىل حقوق العالمات التجارية ،عىل سبيل املثال ،نمن نطاق
هذه اجلرامئ.
 .11وجيوز للرشطة ،يف اإطار داحتقيقها اجلنايئ ،أأن تطلب من مكتب الياابن للرباءات تقدمي ر أأي خبري لتحديد وقوع
التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية أأم ل (املادة  )2(197من قانون الإجراءات اجلنائية).6

اثلثا .اجلوانب العملية للتعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
أألف التعاون بني مكتب الياابن للرباءات وامجلار أأو الرشطة
 .12عندما تطلب امجلار أأو الرشطة ر أأي خبري من مكتب الياابن للرباءات ،فاإن ذكل يمت كتابة ،كام أأن رد مكتب
الرباءات يكون كتابة أأيضا .وحيامن تصادر امجلار بضائع مصدرة أأو مس توردة يشتبه يف أأهنا سشلك تعداي عىل حقوق امللكية
الفكرية ،يلزتم مكتب الرباءات ابلرد يف غضون  30يوما .وعىل الرمغ من أأن أراء اخلرباء ليست ُملزمة من الناحية القانونية،
فاإن امجلار والرشطة تقدر قمية أراء املكتب ومالحظاته بوصفها مشورة همنية.
 .13وإاضافة اإىل ذكل ،يشار موظفو امجلار ومكتب الرباءات يف ادلورات تدريبية اليت ينظمها لك مهنام .وبذكل
سس تطيع املنتظمتان تبادل املعارف والعمليات التجارية اخلاصة هبام.

ابء

التعاون بني امجلار و الرشطة

 .14وةمكن للجامر أأن توجه اهتامات جنائية للمشتبه هبم أأمام النيابة العامة اإذا اكنت جرامئهم بنية اإحدا ضر ابلغ .ويف
مثل هذه احلالت ،تزود امجلار الرشطة مبعلومات تتعلق ابلقضااي ،كام سشرت معها يف التحقيقات.

رابعا .مكتب استشارات متعدد اخلدمات بشأأن السلع املقدلة واملقرصنة
 .15منذ أأغسطس  ،2004د أأبت احلكومة الياابنية عىل إاسداء املشورة اإىل الرشاكت واملنظامت يف الياابن بشأأن السلع
املقدلة واملقرصنة ،وذكل من خالل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة محلاية حقوق امللكية الفكرية (املكتب) .وقد
أأنيشء املكتب ،معال بقرار املقر الاسرتاتيجي للملكية الفكرية 7الصادر يف مايو  ،2004تلبية حلاجة الياابن اإىل مكتب
حكويم واحد يقدم املساعدة الاكمةل للمنشأت التجارية اليت تقع حضية للسلع املقدلة واملقرصنة.
 6يف الواقع العميل ،مجيع الطلبات تقريبا اليت تقدهما الرشطة اإىل مكتب الياابن للرباءات تتعلق ابلعالمات التجارية املسجةل دلى املكتب.
 7أأنشئ املقر الرئييس لسرتاتيجية امللكية الفكرية يف مارس  ،2003مبوجب القانون ا ألسايس للملكية الفكرية (القانون رمق  122املؤرخ يف 4
ديسمرب  .)2002وتمتثل هممته يف وضع برانمج اسرتاتيجي س نوي لإنشاء امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها .ومت نرش أأحد برانمج اسرتاتيجي للملكية الفكرية
يف مايو  .2017ويتوىل رئاسة املقر الاسرتاتيجي للملكية الفكرية رئيس الوزراء ،وهو حاليا الس يد ش يزنو أ ( ،عضو جملس النواب) ،ونواب الرئيس مه :وزير
ادلوةل للمهام اخلاصة املتعلقة ابمللكية الفكرية ،و أأمني جملس الوزراء ،ووزير الرتبية والثقافة والرايضة والعلوم والتكنولوجيا ،ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ومن بني ا ألعضاء أأيضا وزراء وخرباء أخرين يف جمال امللكية الفكرية.
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 .16وجييب املكتب عىل الاس تفسارات بشأأن القوانني ،كام يقوم بدور مكتب التصال عن طريق التنس يق بني ّجود
الوزارات املعنية (وزارة املالية ،ووزارة اخلارجية ،والواكةل الوطنية للرشطة ،وواكةل الشؤون الثقافية ،ووزارة الزراعة واحلراجة
ومصائد ا ألسام ) واحلكومات ا ألجنبية .وبوصفه كياان حكوميا ،فاإنه يضمن تعاون مجيع الوزارات املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية يف الرد عىل ا ألس ئةل املطروحة يف الاس تفسارات الواردة قبل تقدمي الرد.
 .17وتبعا ملضمون الاس تفسارات الواردة ،يقوم املكتب  مبا دليه من كوادر متخصصة ذات خربة سابقة يف العمل
مكحامني يف جمال امللكية الفكرية ،أأو كفاحيص براءات يف مكتب الياابن للرباءات أأو مكوظفني يف شعبة امللكية الفكرية يف
رشاكت خاصة  ابلرد مبارشة مس تفيدا من معارف موظفيه يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية ،أأو ابلتنس يق مع الوزارة أأو الواكةل
املعنية اليت ةمكهنا التعامل بصورة مناس بة مع الاس تفسار املعين .وعالوة عىل ذكل ،اإذا لحظ املكتب وضعا حرجا جيري فيه
أأو جرى فيه التعدي عىل امللكية الفكرية ،فاإنه يتقامس هذه املعلومات مع امجلار والرشطة.
 .18وعندما يتلقى املكتب اس تفسارات أأو شاكوى بشأأن سلع مقدلة أأو مقرصنة من عامة املس هتلكني يف الياابن ،فاإنه
ينصحهم ابلتشاور مع املراكز احمللية لشؤون املس هتلكني أأو مركز املس هتلكني العابر للحدود التابع للمركز الوطين لشؤون
املس هتلكني يف الياابن.
 .19ويقدم املركز الوطين لشؤون املس هتلكني يف الياابن اإىل عامة املس هتلكني خدمات استشارية بشأأن متلف املشالكت
املتعلقة ابلسلع أأو اخلدمات املُشرتاة ،مبا يف ذكل السلع املقدلة أأو املقرصنة8؛ وذكل من خالل املراكز احمللية لشؤون
املس هتلكني التابعة هل .وإاضافة اإىل ذكل ،يقدم املركز الوطين املشورة بشأأن املعامالت العابرة للحدود ،مبا يف ذكل املعامالت
التجارية عرب الإنرتنت ،بناء عىل طلب املس هتلكني ،ويساعد يف حل املنازعات بشأأن املعامالت التجارية بني املس هتلكني
الياابنيني والرشاكت يف اخلارج أأو بني املس هتلكني يف بدلان أأخرى والرشاكت الياابنية.9

 8ويف  16أأكتوبر  ،2014نرش مركز الوطين لشؤون املس هتلكني يف الياابن بياان حصفيا (ابللغة الياابنية فقط) لإذاكء وعي املس هتلكني ابخملاطر املرتبطة ابلسلع
املقدلة أأو السلع د
املقدلة للعالمات التجارية (ةمكن الاطالع عليه عىل املوقع الإلكرتوين للمركز عىل الرابط التايلhttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n- :
.20141016_1.pdf
 9ويف عام  ،2014تلقت اللجنة أأكرث من  4 400اس تفسار 55 ،يف املائة مهنا بشأأن مشالكت تتعلق برشاء سلع مقدلة (انظر املعلومات املتاحة عىل موقع
مركز للمس هتلكني العابر للحدود عىل الرابط التايلhttps://ccj.kokusen.go.jp/case/case4:
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خامسا .التنس يق مع الرشاكت الياابنية اخلاصة لتعزيز الإنفاذ يف اخلارج ملنع تقليد املنتجات اليت ةمكل الياابنيون
حقوق ملكيهتا الفكرية
 .20من أأجل تعزيز اإنفاذ حقوق امللكية يف اخلارج ومنع تقليد منتجات وسلع صنعهتا أأو وردهتا رشاكت ايابنية ،ينظم
املكتب ،ابلتعاون مع الرشاكت الياابنية ،ندوات ويقدم حماضات لسلطات امجلار والرشطة يف البدلان اليت يقع فهيا التعدي
عىل حقوق امللكية الفكرية للرشاكت الياابنية .وتوفر هذه الندوات واحملاضات املعرفة العملية للعاملني يف امجلار والرشطة
احمللية ،مما يعزز قدراهتم عىل التحقق من حصة السلع ومصادرة السلع املقدلة.
 .21وحىت الن ،ن ُظمت هذه الندوات يف الربازيل وش ييل والصني ومرص والهند وإاندونيس يا والعراق ومالزياي وميامنار
والفلبني وروس يا واتيلند وفييت انم والولايت املتحدة ا ألمريكية.
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تنسيق عملية إنفاذ امللكية الفكرية  -ركيزة هامة خلطة ناميبيا االسرتاتيجية إلذكاء االحرتام
للملكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يد تيلينغ اإس .أأندةما ،كبري املوظفني التنفيذيني ،والس يدة اإينا فيلنغي اكوندو ،القامئ ب أأعامل املسؤول
*
التنفيذي ألنشطة امللكية الفكرية ،الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية وقطاع ا ألعامل ،ويندهو  ،انميبيا
ملخص
من شأأن اإنفاذ امللكية الفكرية أأن يثبت سالمة نظام امللكية الفكرية وحيافظ عليه .وهذا النظام ،شأأنه شأأن أأي نظام قانوين،
ل ةمكن أأن يعمل دون اإنفاذ فعال .وقد حددت انميبيا اإنفاذ امللكية الفكرية بوصفه عنرصا حاسام يف الس ياسة والاسرتاتيجية
الوطنية العامة للملكية الفكرية .وذلكل ،فاإن املرشوع احلايل لس ياسة امللكية الفكرية ينص ،اكسرتاتيجية رئيس ية ،عىل وضع
خطة اسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذها؛ بغية اإنشاء نظام فعال ومتوازن لإنفاذ امللكية الفكرية ،والاسهام
يف أأجندة التمنية الاقتصادية والاجامتعية ودمعها .ويغطي نظام اإنفاذ امللكية الفكرية التدابري الوقائية؛ مثل أأنشطة التثقيف
والتوعية العامة الهادفة ،والتدابري القانونية.
وسشمل الاسرتاتيجيات الراهنة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية أأطرا قانونية ومؤسس ية فعاةل للملكية الفكرية؛ و أأنشطة تثقيفية
وتوعية عامة؛ وس بل انتصاف متاحة يف الوقت املناسب ضد التعدايت؛ وواكلت فعاةل إلنفاذ القانون؛ وتعزيز اس تخدام
أليات بديةل لتسوية املنازعات ،واللجوء اإىل التحكمي يف سسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وتنس يق أأنشطة الواكلت
املعنية ابلإنفاذ.

أأول .مقدمة
 .1رمغ أأن انميبيا خطت بعض اخلطوات يف اإدارة امللكية الفكرية ،فاإن تقرير مراجعة امللكية الفكرية يف انميبيا
لعام  2015يشري اإىل أأن الإنفاذ ل يزال يشلك داحتداي كبريا.
.2

*

ووفقا لتقرير املراجعة ،تُعزى عدم فعالية نظم اإنفاذ امللكية الفكرية اإىل ما ييل:


عدم كفاية التدابري القانونية :ل توجد س بل انتصاف قانونية اكفية ضد التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية
مبوجب القوانني القامئة ،كام أأهنا ليست ابدلقة والاسساع املطلوبني مبوجب اتفاق تريبس اذلي يعد البدل طرفا
فيه،



وعقوابت يسرية :العقوابت اليت تفرضها احملامك مففة واختيارية ،ترتاوح ما بني غرامة قدرها  300دولر انمييب
أأو السجن ملدة بس يطة ل تتجاوز ثالثة أأشهر ،ويه عقوبة ل تردع املتعدين ،ول تتناسب مع ا ألضار اليت
قد تلحق بصاحب احلق واحلكومة وامجلهور العام جراء التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،ول مع املنافع امجلة
اليت جينهيا املتعدون عىل حقوق امللكية الفكرية من أأعامهلم غري املرشوعة،



وجعز الرشطة عن الترصف مبفردها،

اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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تأأخري البت يف القضااي املعروضة عىل احملامك :اكن ذلكل أأثر سليب متثل يف تثبيط أأحصاب حقوق امللكية الفكرية
عن رفع ا ألمر اإىل احملمكة،



وافتقار القضاة ورجال القضاء اإىل املعرفة والوعي الالزمني ابمللكية الفكرية والاثر املرتتبة عىل التعدي عىل
حقوقها،



ضعف قدرات أأعضاء ا ألّجزة املعنية إابنفاذ القانون فامي يتعلق ابتمتيزي بني املنتجات اخملالفة وا ألصلية ،والاعامتد
عىل خدمات اخلرباء ا ألجانب امللكفة،



ورفض شهادات أأفراد الرشطة :أأفاد ضباط الرشطة بأأنه كثريا ما يمت الطعن يف شهاداهتم ورفضها يف احملمكة
قجة الافتقار اإىل اخلربة أأو عدم كفايهتا،



وتعذر س بل احلصول عىل معلومات عن ا ألصول احملمية مبوجب امللكية الفكرية وحاتهتا الراهنة :ليس من
السهل احلصول عىل هذه املعلومات ،ول يمت احلصول علهيا اإل بعد تقدمي طلب اإىل مكتب امللكية الفكرية،



وعدم تدريب املوارد البرشية تدريبا اكفيا :ل يوجد يف الوقت الراهن سوى موظف واحد يف اإدارة امجلار
واملكوس ممل ابمللكية الفكرية .وشدد أأفراد الرشطة عىل احلاجة اإىل التدريب عىل امللكية الفكرية وإاىل اإذاكء
الوعي هبا،



وانعدام التنس يق بني الرشطة وامجلار وغريها من الواكلت املعنية إابنفاذ القانون،



وقصور قدرات أأحصاب احلقوق عىل تتبع أأنشطة التعدي وتقدةمها اإىل احملمكة.

 .3وقد وضعت انميبيا اسرتاتيجيات ملعاجلة مجيع التحدايت املذكورة أأعاله ،بيد أأن هذه الوثيقة سرتكز النقاش عىل
انعدام التنس يق يف نظام اإنفاذ امللكية الفكرية ،ا ألمر اذلي يؤدي اإىل تقويض اجلهود الرامية اإىل بناء نظام مس تدام لإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية.
 .4ويشار يف ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عدد من اجلهات املعنية ،ومه أأحصاب احلقوق واملامرسون
القانونيون ومكتب امللكية الفكرية والرشطة والقضاء وامجلار وامجلهور .وي َمن اسساع نطاق هذه اجلهات عن أأنه ما مل يمت
تنس يق ا ألدوار واملهام املنوطة بلك ّجة من هذه اجلهات س يظل الإنفاذ يشلك داحتداي.
 .5وبغية داحتسني كفاءة نظام الإنفاذ ،اعمتدت انميبيا ألية لتنس يق أأنشطة واكلت الإنفاذ ،إاكحدى اسرتاتيجيات مرشوع
س ياسة امللكية الفكرية واسرتاتيجيهتا .وقد أأعيد التأأكيد مرة أأخرى عىل هذه الاسرتاتيجية يف مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية
لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
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اثنيا .تنس يق أأنشطة اإنفاذ امللكية الفكرية
أألف .اإنفاذ امللكية الفكرية :التدابري القانونية
 .6تنص عدة قوانني عىل س بل انتصاف ضد التعدايت .وينص قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل س بل
انتصاف سشمل الغرامات والسجن وإاتالف السلع اخملالفة.1
 .7وينص قانون امجلار واملكوس عىل تدابري عابرة للحدود ضد السلع اخملالفة .2وسشمل املؤسسات امل ُلكفة بتطبيق
القانون وماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية اإدارة امجلار واملكوس التابعة لوزارة املالية والرشطة ووالكء النيابة
واحملامك.
 .8ويتضمن قانون امللكية الصناعية س بل انتصاف ضد التعدايت عىل الرباءات والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات
التجارية .اإضافة اإىل ذكل ،وبغية تيسري النظر يف قضااي التعدي بكفاءة ُأنشئت حممكة ختتص ابلنظر يف مجيع حالت
املنازعات املتعلقة ابمللكية الصناعية.3

ابء .تدابري أأخرى ل إالنفاذ
 .9ل شك أأن اإنفاذ امللكية الفكرية يف بدل انم مثل انميبيا لن يكون فعال دون وجود اسرتاتيجيات أأخرى غري قانونية،
هتدف اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وسشمل هذه الاسرتاتيجيات تعزيز أأنشطة التثقيف بشأأن امللكية الفكرية عىل
مجيع املس توايت ،وسشجيع ا ألصول احمللية للملكية الفكرية املدرة لدلخل وسسويقها ،وتنظمي محالت توعية عامة هادفة .ويمتثل
الهدف من هذه التدابري يف بناء جممتع عىل دراية ابمللكية الفكرية ،ومدر لقميهتا.

جميّ .جة رائدة يف تنس يق معلية اإنفاذ امللكية الفكرية
 .10وجتدر الإشارة اإىل أأن انميبيا بصدد وضع خطهتا الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،اليت س تحدد
الاسرتاتيجيات املوّجة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وسشمل اخلطة الاسرتاتيجية الك من التدابري الوقائية ،مثل أأنشطة
التثقيف والتوعية العامة الهادفة ،فضال عن التدابري القانونية .ولس نا قاجة للمبالغة يف التأأكيد عىل أأمهية مشاركة مجيع اجلهات
املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية يف معلية وضع اخلطة الاسرتاتيجية .وداحتقيقا لهذه الغاية ،رشعت الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية
وقطاع ا ألعامل (الهيئة) يف اإجراء مشاورات لتسهيل ورود الإسهامات من مجيع اجلهات املعنية.
 .11وذلكل ،سشمل اسرتاتيجيات اإنفاذ امللكية الفكرية أأطرا قانونية ومؤسس ية فعاةل للملكية الفكرية؛ و أأنشطة للتثقيف
والتوعية العامة؛ وس بل انتصاف متاحة يف الوقت املناسب ضد التعدي؛ وواكلت فعاةل إلنفاذ القانون؛ وتعزيز اس تخدام
أليات بديةل لتسوية املنازعات ،واللجوء اإىل التحكمي لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وتنس يق أأنشطة
واكلت الإنفاذ.
 .12ويكتىس التنس يق أأمهية ابلغة نظرا اإىل أأن اإنفاذ امللكية الفكرية يضم مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة .ويف انميبيا،
تقع هذه املسؤولية عىل عاتق واكلت الإنفاذ .ومع ذكل ،ونظرا اإىل أأن الهيئة يه املؤسسة املسؤوةل عن مجيع املسائل املتصةل
 1تنص املواد  51و  52و  53من قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (القانون رمق  6لعام  .)1994متاحة عىل قاعدة بياانت ويبو ليكس عىل الرابط:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9405.
 2املادة  123من قانون امجلار والرسوم (القانون رمق  20لعام .)1998
 3املواد من  215اإىل  229من قانون امللكية الصناعية (القانون رمق  1لعام  ،)2012واملتاحة عىل ويبو ليكس عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp؟.id=16331
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ابمللكية الفكرية يف انميبيا ،فقد عُهد اإتهيا مبهمة قيادة تنس يق أأنشطة اإنفاذ امللكية الفكرية .ووفقا لقانون الهيئة ،4فقد أأنشئت
الهيئة تعزيزا للحامية الفعاةل للملكية الفكرية يف انميبيا ،ويشمل ذكل تنس يق أليات اإنفاذ امللكية الفكرية .وقد مت التأأكيد مرة
أأخرى عىل ادلور التنس يقي للهيئة يف مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف انميبيا.

دال اللجنة التوجهيية الوطنية إلذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
 .13وتعزتم انميبيا ،من خالل اخلطة الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،اإنشاء جلنة توجهيية وطنية لإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،تضم ممثلني عن القطاع العام والقطاع اخلاص و أأحصاب احلقوق واجملمتع املدين .وفامي يتعلق ابلقطاع
العام ،سيشار كبار املسؤولني يف املناصب الإدارية يف اللجنة املقرتحة لضامن تنفيذ الاسرتاتيجية عىل حنو فعال.
 .14واملؤسسات اليت يُنظر يف تعييهنا يف اللجنة يه:












الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية وقطاع ا ألعامل،
ووزارة التصنيع والتجارة وتمنية املشاريع الصغرية واملتوسطة،
ومنظامت الإدارة امجلاعية،
ومكتب امجلار  ،التابع لوزارة املالية،
والرشطة ،داحتت إارشاف وزارة السالمة وا ألمن،
ومكتب املدعي العام،
والسلطة القضائية،
و أأحصاب احلقوق،
وممارسو املهن القانونية،
وجممتع ا ألعامل،
ومنظامت حامية املس هتكل.

 .15ويمتثل دور اللجنة يف ضامن وضع خطة اسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذها يف انميبيا .وس تضطلع
اللجنة مبهام التنس يق املتصةل بعملية الإنفاذ ،مبا يف ذكل اكتساب املزيد من اخلربة ؛ وداحتسني اإجراءات التصال العامة مع
مجيع املؤسسات املشاركة يف معلية الإنفاذ وتعزيزها ؛ وتقوية التصالت مع أأحصاب احلقوق واملنظامت املم دثةل هلم؛ واملشاركة
يف محالت التوعية العامة.

هاء .جمالت اإنفاذ امللكية الفكرية اجلاري تنس يقها
 .16يركز التنس يق حاليا عىل اإعداد اخلطة الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتنفيذها يف انميبيا .ذلكل عقدت
الهيئة ابلتعاون مع الويبو اجامتعني للامئدة املس تديرة ،مض مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني؛ لتنس يق اإسهاماهتم يف وضع
اخلطة الاسرتاتيجية.
 .17وإاضافة اإىل ما س بق ،تتعاون الهيئة أأيضا مع مكتب امجلار  -وهو التعاون اذلي أأمثر عن حصول موظفي امجلار عىل
بياانت من الهيئة قسب الاقتضاء.
4

قانون هيئة امللكية الفكرية و أأنشطة ا ألعامل (القانون رمق  198لعام .)2016
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 .18وينص مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية عىل اإبرام مذكرة تفامه أكساس للتنس يق.

واو .اخلامتة
 .19يتحمت وضع خطة اسرتاتيجية فعاةل وشامةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ من أأجل ضامن الزتام مجيع أأحصاب
املصلحة خالل معلية التنفيذ ،فضال عن غرس الشعور دلهيم مبلكية اخلطة .ولهذا سستمثر الهيئة يف معلية التنس يق.
اثلث ًا .التعريف ابلهيئة املعنية ابمللكية الفكرية وقطاع ا ألعامل.
وفاء مهنا بتعهدها ابإنشاء نظام بييئ دينامييك وشامل للملكية الفكرية ،أأنشأأت حكومة انميبيا الهيئة املعنية ابمللكية
.20
ً
الفكرية وقطاع ا ألعامل .وسشلكت الهيئة بدافع احلاجة اإىل اإطار قانوين ومؤسيس فعال وهمئي لالس تجابة ،ويمتتع ابلقدرة عىل
اس تخدام امللكية الفكرية أكداة اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية والاجامتعيةُ .أنشئت الهيئة مبوجب قانون هيئة امللكية الفكرية
وقطاع ا ألعامل ،عام ( 2012القانون رمق  8لعام  ،)2016اذلي دخل حزي النفاذ يف  16يناير .2017
 .21وتعمل الرابطة مكركز تنس يق لتسجيل ا ألعامل التجارية وامللكية الصناعية ،وتتوىل مسؤولية اإدارة وحامية ا ألعامل
التجارية وامللكية الفكرية .وقد ُأنشئت الهيئة من أأجل اإحدا تغيري يف أأوساط ا ألعامل التجارية وسشجيع الابتاكر.
 .22وسشمل أأهداف قانون الهيئة ما ييل:
 تيسري اتمنو الاقتصادي والتمنية الاقتصادية؛ من أأجل زايدة ادلخل وسشجيع الاستامثر وخلق فرص العمل،
 وتعزيز امحلاية الفعاةل ل ألعامل التجارية وامللكية الفكرية يف انميبيا،
 وسشجيع الاضطالع اب ألعامل التجارية وامللكية الفكرية واس تخداهمام يف انميبيا.
 .23وتتضمن وظائف الهيئة ما ييل:


تعزيز التثقيف والتوعية ابلقوانني املتعلقة اب ألعامل التجارية وامللكية الفكرية واملسائل ذات الصةل ،من خالل
برامج التواصل وإاذاكء الوعي لإعالم امجلهور وتثقيفه وتوعيته،
وتقدمي املشورة للوزير والقطاع العام والقطاع اخلاص بشأأن املسائل املتعلقة اب ألعامل التجارية وامللكية الفكرية
اليت تندرج يف نطاق الهيئة،



وتقدمي توصيات اإىل الوزير اخملتص أأو اإىل أأي وزير أأو مؤسسة أأخرى اتبعة لدلوةل بشأأن املسائل املتعلقة
بتعديل أأي قانون أأو اإصداره؛ بغية تعزيز كفاءة ا ألعامل التجارية وامللكية الفكرية،



والتشاور مع ا ألشخاص أأو املنظامت أأو املؤسسات فامي يتعلق ابملسائل املتعلقة اب ألعامل التجارية وامللكية
الفكرية،
والتنس يق مع السلطات التنظميية بشأأن املسائل حمل الاهامتم املشرت  ،وتبادل املعلومات أأو تلقهيا من أأي
سلطة تنظميية من هذا القبيل تتعلق ابملسائل ذات الاهامتم املشرت أأو بشكوى أأو داحتقيق حمدد.
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 .24ومن أأجل تعزيز اإنفاذ قانون الهيئة والالزتام به وابلترشيعات املعمول هبا ،مبا يف ذكل قانون امللكية الصناعية وقانون
حق املؤلف والامتثال هل ،جيوز للهيئة أأن:






تعمل ،بناء عىل طلب أأطراف الزناع بشأأن أأي مسأأةل تتعلق هبذا القانون أأو ابلترشيعات املعمول هبا ،عىل
تيسري احللول الطوعية للزناع بني الطرفني دومنا تدخل يف هذه املنازعات أأو الفصل فهيا،
وتتلقى أأو ترفع الشاكوى املتعلقة ابخملالفات املُدعى بوقوعها ،أأو بعدم الامتثال لهذا القانون أأو للترشيعات
املعمول هبا ،وتقيمي هذه الشاكوى والتحقيق فهيا،
وتُبلغ اجلرامئ املُدعاة اإىل سلطة الادعاء أأو اإىل السلطة التنظميية املعنية.
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التعاون اإلقليمي بشأن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا

مسامهة من اإعداد :الس يد ألن جيبيت ،انئب املدير العام لشؤون املنارصة والس ياسات والعالقات ادلولية والإنفاذ ،مكتب
الفلبني للملكية الفكرية مدينة اتغويغ ،الفلبني*.

ملخص
يُع ُّد التاكمل الاقتصادي بني عرشة من بدلان جنوب رشق أس يا يف اإطار رابطة أأمم جنوب رشق أس يا (الس يان) عالمة
فارقة يف البيئة الاقتصادية للعامل أأمجع .ومع ذكل ،وابلنظر اإىل تباين مس توايت التمنية يف تكل البدلان ،ول س امي فامي يتعلق
كبريا عىل وجود منصة للتعاون .ومن
بنظمها القانونية و أأداهئا الاقتصادي ،تعمتد مسأأةل تنفيذ الس ياسات وضامن فعاليهتا اعامت ًدا ً
أأجل جناح هذه امجلاعة الاقتصادية ،من املهم توفري امحلاية لالستامثرات وا ألعامل التجارية واملمتلاكت ،مبا يف ذكل حقوق
امللكية الفكرية ،عىل حنو يكفل ألحصاب احلقوق أأن يطمئنوا أأن حقوقهم القيدمة ةمكن اإنفاذها بفعالية .ومن بني النواجت اليت
تتوخاها خطة معل الس يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية "وضع خطة معل إاقلميية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ
تكل اخلطة" .وتدعو خطة العمل املذكورة اإىل اتباع هنج موحد وشامل يراعي مصاحل مجيع ا ألطراف املعنية ومتلف
مس توايت التمنية والقدرات دلى ادلول ا ألعضاء يف الس يان .ودلى لك دوةل عضو يف الس يان حدود تقيدد قدراهتا ،ويف
هذا الس ياق يغدو من احلمتي اعامتد خطة معل بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإانشاء فريق يقوم عىل تنفيذها.

أأول.

مقدمة

 .1يُع ُّد التاكمل الاقتصادي بني عرشة من بدلان جنوب رشق أس يا يف اإطار رابطة أأمم جنوب رشق أس يا (الس يان)
عالمة فارقة ل يف البيئة الاقتصادية للمنطقة حفسب ،وإامنا أأيضً ا يف العامل أأمجع .وقد غري هذا التاكمل املشهد من حيث
خيص ا ألعامل التجارية حفسب ،وإامنا أأيضً ا فامي يتعلق ابلسلطات احلكومية .وابلنظر
الفرص املتاحة والتحدايت القامئة ،ل فامي ُّ
اإىل تباين مس توايت التمنية يف تكل البدلان ،ول س امي فامي يتعلق بنظمها القانونية و أأداهئا الاقتصادي ،تعمتد مسأأةل تنفيذ
كبريا عىل وجود منصة للتعاون.
س ياسات مشرتكة وضامن فعاليهتا اعامتدًا ً
 .2وتُع ُّد امجلاعة الاقتصادية لرابطة الس يان سوقا كبريا يبلغ انجته احمليل الإجاميل  2.6تريليون دولر أأمرييك ،ويصل عدد
ساكنه اإىل ما يزيد عىل  622مليون نسمة .ويُقال اإن امجلاعة الاقتصادية لرابطة الس يان يه اثلث أأكرب اقتصاد يف أس يا،
وسابع أأكرب اقتصاد يف العامل .ومن أأجل جناح هذه امجلاعة الاقتصادية ،من املهم توفري امحلاية لالستامثرات وا ألعامل التجارية
واملمتلاكت ،و أأن يشعر املال واملستمثرون ابلطمئنان اإىل أأن ابإماكهنم اإنفاذ حقوقهم.
 .3ويمتثل أأحد ا ألصول والاستامثرات القيدمة اليت يتعني اإعطاؤها أأمهية قصوى يف حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها.
ويف ّجد يس هتدف ضامن تناول حقوق امللكية الفكرية عىل النحو املناسب ،سواء عىل مس توى الس ياسات أأو التنفيذ،
ُأنشئ فريق رابطة الس يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكريةً ،
معال ابتفاق رابطة الس يان الإطاري املتعلق
ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية ،1اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء يف الس يان يف ابنكو  ،اتيلند ،يف  15ديسمرب .1995
* اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤ دلف ،ول دتعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1ةمكن الاطالع عىل التفاق الإطاري [ابلإنلكزيية] عىل الرابط:
http://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-thailand-15.december-1995
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 .4ويمتثل الهدف الرئييس من التفاق الإطاري يف تعزيز التعاون فامي بني البدلان ا ألعضاء يف جمال امللكية الفكرية ،من
خالل عدة أأساليب مهنا تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا وإاجراء املشاورات بشأأن وضع أأنظمة امللكية الفكرية
الوطنية وتوحيدها عىل حنو يتسق مع املعايري ادلولية.
 .5ويف املقام ا ألول ،يتوىل فريق الس يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية هممة وضع الربامج واملشاريع
وا ألنشطة املتعلقة جبميع جوانب نظام امللكية الفكرية دعام للجامعة الاقتصادية لرابطة الس يانُ .وجيري الفريق العامل أأيضا
حوارات مع الرشاكء ،مثل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واملكتب ا ألورو  ،للرباءات واملكتب الياابين للرباءات
ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.
 .6ويضع الفريق العامل ،هبدف تنفيذ اسرتاتيجياته ،خطط معل الس يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية .ويف عام ،2011
اع ُتمدت خطة معل الس يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  ،2015-2011واكن من بني النواجت املتوخاة مهنا "وضع
خطة معل إاقلميية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ تكل اخلطة" .و د
تؤكد الرغبة يف وضع خطة معل منفصةل ا ألمهية
اليت توتهيا رابطة الس يان اإىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.

اثني ًا .خطة العمل ا إلقلميية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .7سسعى خطة معل رابطة الس يان بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية اإىل سشجيع تبادل املعلومات و أأفضل املامرسات
بني ادلول ا ألعضاء يف الرابطة .وسستند خطة العمل اإىل املبادئ الواردة يف التفاق الإطاري .فمبوجب التفاق الإطاري،
اتفقت ادلول ا ألعضاء يف الرابطة عىل الاضطالع بأأنشطة تعاونية سشمل ،من بني أأنشطة أأخرى ،ا ألنشطة الرامية اإىل تعزيز
اإنفاذ امللكية الفكرية وحاميهتا .وسشمل تكل ا ألنشطة( :أأ) حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها بفعالية؛ (ب) والتعاون بشأأن
التدابري العابرة للحدود؛ (ج) وإاقامة الش باكت بني السلطات القضائية والواكلت املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية.
 .8ويف صياغة خطة العمل ،مل يقترص الفريق العامل عىل مراعاة مصاحل أأحصاب احلقوق وشواغلهم ،وإامنا أأخذ يف
الاعتبار أأيضا أراء ووّجات نظر املس هتلكني والسلطات العامة والس يان مكنطقة إاقلميية.
.9

و د
تلخص الفقرات التالية النواجت ذات الصةل املتوخاة من خطة العمل.

أألف .ا ألنشطة واملواد الإعالمية واملتعلقة ابلتوعية
 .10تُعترب زايدة التوعية أأداة فعاةل للحد من الزتييف والقرصنة .ويُع ُّد توضيح ا ألس باب اليت تدعو اإىل الامتناع عن دمع
السلع املزيفة واملقرصنة وس ي ًةل لتغيري طريقة تفكري امجلهور والتشجيع عىل احرتام حقوق امللكية الفكرية .وتتوىخ خطة العمل
اإعداد محةل ل إالعالم والتوعية ،مبا يف ذكل اس تحدا مواد اإعالمية جديدة .وسوف تُنفذ هذه امحلةل تدرجي ًّيا عىل مدار عدة
ندوات وحلقات معل ،وكذكل من خالل منصات التصال ا ألخرى.
 .11ويس تلزم اإعداد محةل التوعية املذكورة إارشا القطاع اخلاص ،ومن مث مفن الرضوري اإبرام رشااكت اسرتاتيجية مع
املؤسسات التجارية ودوائر الصناعة .ويف الوقت الراهن ،يعمل الفريق العامل مع مبادرة ا ألعامل الرامية لوقف الزتييف
والقرصنة ( )PACSABاليت تضطلع هبا الغرفة التجارية ادلولية من أأجل اإعداد مواد اإعالمية مشرتكة د
توحض ماطر الزتييف
والقرصنة وأاثرهام اخلطرية .وسوف تُعمم هذه املواد الإعالمية يف املوائن الرئيس ية من أأجل تأأكيد وحدة رابطة الس يان يف
ّجودها الرامية د
للحد من انهتااكت حقوق امللكية الفكرية.
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ابء .املعلومات الإحصائية عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .12سشمل النواجت املتوخاة من خطة العمل أأيضً ا مجع الإحصاءات املتاحة للعلن بشأأن الإنفاذ ،مبا يف ذكل املعلومات
الإحصائية عن الفصل يف منازعات امللكية الفكرية أأمام القضاء .وحيظى جتميع البياانت واملعلومات بأأمهية ابلغة ،ل من أأجل
تتبُّع التقدم احملرز يف معليات الإنفاذ حفسب ،وإامنا أأيضً ا لالسرتشاد هبا يف الإصالحات اليت يُتوىخ اإدخالها عىل الس ياسات
العامة .ويف الفلبني ،عىل سبيل املثال ،يعمل مكتب الفلبني للملكية الفكرية ،ابلتعاون مع أأعضاء اللجنة الوطنية املعنية
ققوق امللكية الفكرية ،عىل مجع وجتميع البياانت عن معليات الإنفاذ فامي يتعلق جبمةل أأمور مهنا :أأوامر التفتيش والضبط
والاحتجاز املنفذة ،والسلع املزيفة واملقرصنة املضبوطة ،وطبيعة السلع املزيفة واملقرصنة ومكيهتا وقميهتا ومصادرها ،وعدد
ادلعاوى املقامةً ،
فضال عن حاةل التقايض ونتاجئه .ومث حاجة اإىل نقل هذه املامرسة اإىل املس توى ا إلقلميي يك يكون ابإماكن
الواكلت املعنية ابلإنفاذ يف ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان أأن سسرتشد هبا عىل النحو الواجب ،ل يف صوغ الس ياسات
حفسب ،وإامنا أأيضا يف اجلوانب التنفيذية من معليات الإنفاذ.
 .13ومن أأجل وضع ذكل موضع التنفيذ ،سوف دتعني لك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان ّجة اتصال أأو تنشئ
وحدة للتنس يق ،قيث تقوم جبمع البياانت وجتميعها ،مث اإحاتهتا اإىل الفلبني ،من خالل مكتب الفلبني للملكية الفكرية،
ابعتبارها البدل الرائد اذلي يتصدر تنفيذ املبادرات واملشاريع اليت أأقرها الفريق العامل فامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
ومن املتوىخ أأيضا اإنشاء بوابة اإلكرتونية من أأجل متكني ادلول من داحتميل البياانت واملعلومات بصورة منتظمة.
لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،وسوف
 .14ويف الوقت نفسه ُ ،دمعم اس تقصاء بشأأن املعلومات الإحصائية املتاحة يف ٍ
ي ُس تخدم هذا الاس تقصاء أكساس لتحديد املعلومات املتاحة عن الإنفاذ وتقايمها .وفور الانهتاء من الاس تقصاء ،سوف يُع ُّد
منوذج للمعلومات لتس تخدمه ّجات الوصل يف ادلول ا ألعضاء من أأجل تقدمي التحديثات ادلورية.

جمي .سسجيل وقوع اخنفاض يف حركة السلع املقرصنة واملزيفة الواردة اإىل ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان
وفامي بيهنا
 .15ملا اكن هذا الناجت املتوىخ د
داحتداي ،يُعتقد أأنه ينبغي التعاون بشأأنه مع اخلرباء يف جمال الإجراءات امجلركية .ومث
يشلك ًّ
حاجة اإىل وضع ألية لرصد حركة السلع املقرصنة واملزيفة .ومن املمكن أأن ي ُس تخدم التوثيق الناجت من تكل اللية مكرجع
سستند اإليه الواكلت الوطنية املعنية ابلإنفاذ يف اختاذ القرارات التكتيكية يف معلياهتا الرامية اإىل التصدي لنهتااكت حقوق
امللكية الفكرية .واستنادا اإىل التقيمي ا ألوىل ،فاإن معظم السلع املزيفة واملقرصنة اإما مس توردة أأو همربة .ويف الواقع ،لوحظ أأنه
حني يرتفع جحم املضبوطات عىل احلدود ،ينخفض جحم املضبوطات من السلع املزيفة واملقرصنة يف السوق الفعلية .وحني
ينخفض جحم املضبوطات عىل احلدود ،يرتفع جحم املضبوطات يف السوق الفعلية .ومن مث فال بد من رصد العمليات املضطلع
هبا داخل منطقة الاختصاص امجلريك وتوثيقها عىل أأقل تقدير.

دال .وضع مبادئ توجهيية ل إالنفاذ عىل الصعيد الوطين
 .16من بني النواجت املتوخاة من خطة العمل أأيضا وض ُع مبادئ توجهيية ل إالنفاذ عىل الصعيد الوطين ،مبا يتفق مع الهيالك
املدنية واجلنائية والإدارية القامئة يف ادلول ا ألعضاء واستنادا اإىل أأفضل املامرسات .ويف سبيل ذكل ،جيب أأن تُعقد بصورة
منتظمة حلقات معل ومناقشات مائدة مس تديرة مع الواكلت املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية بغية الوقوف عىل الشواغل
والتحدايت وكذكل أأفضل املامرسات فامي يتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية.
 .17وةمكن أأيضا اإنتاج مواد مرجعية لتس تخدهما السلطات العامة ،تتضمن معلومات حمدثة عن أأفضل املامرسات يف جمال
تضم القرارات الهامة املتخذة يف القضااي املتعلقة
اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وةمكن أأن سشمل هذه املواد املرجعية منشورات ُّ
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ابمللكية الفكرية يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،و أأفضل املامرسات يف جمال التحقيق يف حقوق امللكية الفكرية وإاعداد ملفات
القضااي ،ومعلومات عن أأحد ا ألدوات والتكنولوجيات املتاحة دلمع التحقيقات املتعلقة ققوق امللكية الفكرية .ففي الفلبني،
وفهرس لقضااي امللكية الفكرية،
عىل سبيل املثال ،نُرش دلي ٌل بشأأن التحقيق واملالحقة القضائية يف قضااي امللكية الفكرية ٌ
ويس تخدهمام حال ًّيا احملققون واملدعون العامون والقضاة بل واحملامون يف تناوهلم لقضااي امللكية الفكرية.

هاء .حلقات العمل والندوات
 .18سوف تواصل ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان ،من خالل الفريق العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية التابع
للرابطة ،التعاون مع رشاكهئا يف احلوار من أأجل تنظمي حلقات دراس ية وحلقات معل واجامتعات سشاورية لبناء القدرات فامي
يتعلق ابملسائل والتطورات ذات الصةل ابإنفاذ امللكية الفكرية ،لفائدة متلف أأحصاب املصلحة املعنيني .ويف ا ألحوال اليت
تُنظم فهيا أأنشطة بناء القدرات لفائدة السلطات العامة ،ينبغي تصممي نطاقها واملواضيع اليت سشملها مبراعاة نوع اجلهات الفاعةل
املشاركة يف النشاط واملهام احملددة اليت يضطلع هبا لك مهنا ،مثل املدعني العامني والقضاة ومسؤويل امجلار واملسؤولني
امللكفني ابلإنفاذ .ومن شأأن وضع برامج بناء القدرات بأأسلوب اسرتاتيجي ومتوامئ فامي بني الواكلت املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية أأن يكفل متتُّع هذه الواكلت بنفس املس توى من التقدير والفهم والتطبيق خملتلف القوانني والقواعد واللواحئ ذات الصةل
قامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها .ويف س ياق هذه العمليةُ ،داحتدد أأيضا املسائل والشواغل املتعلقة ابلتحقيقات واملالحقة
القضائية والفصل يف القضااي وجيري تناولها .ويُنظر اإىل هذا التعاون ابعتباره يسهم يف رسعة اإجناز القضااي ً
فضال عن ضامن
الاسساق يف تطبيق القوانني والقواعد واللواحئ.
 .19واس تكامل لهذه املبادرة ،من املتوىخ اإاتحة القرارات القضائية والإدارية الصادرة للفصل يف القضااي املتعلقة ققوق
امللكية الفكرية من خالل قاعدة بياانت ةمكن أأن تُنرش عرب البوابة الإلكرتونية اخلاصة برابطة الس يان .كام ةمكن نرش مجموعة
تضم تكل القرارات مكواد مرجعية لتعمميها عىل القضاة واحملمكني أأثناء حلقات العمل واملنتدايت والندوات ا إلقلميية.
ُّ

واو .ألية التنس يق من أأجل تعزيز معليات الإنفاذ
 .20من املسمل به أأنه قد يكون من الصعب تفعيل التنس يق عىل الصعيد ا إلقلميي يف املنطقة من خالل نظام مركزي .ومع
ذكل ،وابلنظر اإىل احلاجة اإىل اإضفاء طابع مؤسيس عىل التنس يق يف املنطقة ،جيب أأل سستند أأي ألية توضع لتحقيق هذا
الهدف اإىل التصال حفسب ،بل جيب أأيضا أأن سشمل اإنشاء فريق أأسايس من اخلرباء جيمتع ابنتظام من أأجل رصد الربامج
وا ألنشطة املبينة يف خطة العمل وإادارهتا.

اثلث ًا .احلاجة اإىل اإنشاء ش بكة وفريق من اخلرباء املعنيني ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .21يف أأكتوبر  ،2015اجمتع ممثلون عن ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان يف مانيال خالل الاحتفال بأأس بوع امللكية
الفكرية يف الفلبني .واكن من بني البنود املدرجة يف جدول ا ألعامل احلاجة اإىل سشكيل فريق من اخلرباء املعنيني ابإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية من أأجل تنفيذ اخلطط والربامج وا ألنشطة املبينة يف خطة العمل .ووافقت ادلول ا ألعضاء عىل الاقرتاح ،ومن
مث ُأنشئ فريق رابطة الس يان العامل املعين ابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية وش بكة رابطة الس يان للخرباء املعنيني ابإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية.
 .22وتتأألف ش بكة اخلرباء من ممثلني عن ادلول ا ألعضاء من املشاركني يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وسوف يعمل
أأعضاء الش بكة ابلتعاون مع بعضهم البعض .ومن املتوقع أأن يتعاونوا مع ا ألمانة العامة لرابطة الس 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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املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ووضع برامج التدريب عىل اإنفاذ امللكية الفكرية ،وإانشاء ألية لتيسري التصال وتدفق
املعلومات عىل حنو يتسم ابلكفاءة فامي بني أأعضاء الش بكة والفريق العامل.
 .23ومن أأجل مساعدة الش بكة يف أأداء هماهما ،من املهم التعاون مع الرشاكء بغية تيسري عقد الاجامتعات وتنفيذ خطة
العمل .وسوف يكون من املفيد ،عىل سبيل املثال ،أأن يقوم رشاكء مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات
التجارية واملكتب ا ألورو  ،للملكية الفكرية ،الذلين د
يقدمان ابنتظام أأنشطة بناء القدرات يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية،
مبواءمة أأولوايهتام مع املبادرات الاسرتاتيجية لرابطة الس يان.

رابع ًا .أأفضل املامرسات يف ميدان التعاون ا إلقلميي
 .24ةمكن اعتبار ما ييل من العنارص املكونة ألفضل املامرسات يف ميدان التعاون الفعال بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
بني ادلول ذات النظم القانونية اخملتلفة ومس توايت التمنية الاقتصادية املتباينة:







اعامتد خطة معل إاقلميية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية،
وإانشاء فريق خرباء معىن ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يتوىل تنفيذ خطة العمل،
والتعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء املؤسس يني ومنظامت القطاع اخلاص يف جمال العالقة بني امللكية الفكرية
وا ألعامل التجارية،
ومواءمة املساعدة التقنية مع ا ألهداف والربامج الاسرتاتيجية الواردة يف خطة العمل،
والتفاعل واحلوار بصورة منتظمة فامي بني ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان،
خيص اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء املنطقة.
وإاعداد مواد وبرامج اإعالمية موحدة فامي ُّ

خامس ًا .خامتة
 .25أأبرزت ا ألنشطة والارتباطات الاقتصادية املتنامية يف جنوب رشق أس يا احلاجة اإىل تعزيز التعاون الشامل بشأأن
إانفاذ حقوق امللكية الفكرية .وتدعو تكل احلاجة اإىل اتباع هنج موحد وشامل بشأأن الإنفاذ يراعي مصاحل مجيع ا ألطراف
املعنية ومتلف مس توايت التمنية والقدرات دلى لك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الس يان.
 .26وابلإضافة اإىل داحتديد ا ألهداف واملبادرات الاسرتاتيجية ،من املهم أأيضا اإنشاء منصة وألية ملموسة تلتقي من خاللها
ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان وتتفاعل وتتناقش وتتداول وتنفذ الغاايت وا ألهداف اليت س بق داحتديدها .وجتدر الإشارة
اإىل أأنه يف حني أأن ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان ةمكن أأن تتفق عىل أأهداف معينة ،فقد ختتلف يف ا ألسلوب اذلي
د
داحتقق به هذه ا ألهداف .ودلى لك دوةل عضو يف الس يان حدود تقيدد قدراهتا يف تنفيذ أأي خطة أأ ًّاي اكنت .ويف هذا الس ياق
يغدو من احلمتي اعامتد خطة معل حمددة البنود بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإانشاء فريق مصص لغرض تنفيذها.
 .27وتُع ُّد خطة العمل مبثابة خريطة للطريق ،ويه يف الوقت نفسه اإطار ملزم بني ادلول ا ألعضاء يف رابطة الس يان.
وتتناول اخلطة مجيع ما تنطوي عليه النظم القانونية املعمول هبا يف لك دوةل عضو يف رابطة الس يان من شواغل ةمكن أأن
تؤثر عىل تنفيذ برامج الرابطة املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
 .28ول يقترص املتوقع من ش بكة الس يان للخرباء املعنيني ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل تنفيذ خطة العمل حفسب،
بل يُتوقع مهنا أأيضا أأن تتحمل املسؤولية وختضع للمساءةل فامي يتعلق بذكل التنفيذ.
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تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية ودور الشرطة امللكية التايلندية

مسامهة من اإعداد الكولونيل ادلكتور سشافاليت سشافاليتفونغبون ،مدير (قسم التحقيق) ،شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية،
*
مكتب التحقيقات املركزي ،الرشطة امللكية التايلندية ،ابنكو

ملخص
تقدم هذه الورقة حملة عامة عن دور الرشطة امللكية التايلندية ،داحتت إارشاف اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية،
يف التعاون والتنس يق مع واكلت اإنفاذ القانون املعنية من أأجل التصدي لنهتااكت امللكية الفكرية .وسسعى الورقة بوجه خاص
اإىل رشح همام الرشطة امللكية التايلندية املتصةل ابإنفاذ امللكية الفكرية وتنس يق اإجراءات العداةل وتكوين كفاءات واكلت
الإنفاذ والتدريب يف جمال اتمتيزي بني السلع ا ألصلية واملقدلة وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية.

أأول .مقدمة
 .1عىل مدى الس نوات امخلس املاضية ،تواصل ارتفاع جحم انهتااكت امللكية الفكرية يف اتيلند ،مما أأدى اإىل زايدة معدل
حالت التقايض .ووفقا للسجالت ،فقد مشل ما يقرب من  75يف املائة من دعاوى امللكية الفكرية املعروضة عىل احملمكة
املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية بني عايم  2011و 2015قضااي جنائية .1وهو ما ل يتسق مع نية احلكومة ،ألن
ارتفاع معدل التعدي عىل امللكية الفكرية ل يؤثر عىل قدرة ادلوةل 2حفسب ،بل أأيضا عىل مصداقية البدل ويمعهتا ،فضال عن
اقتصادها .ويشلك ما س بق مصدر قلق خاص ألن بعض البدلان تتذرع ابملشالك املذكورة لستبعاد اتيلند من بعض
3
العالقات التجارية .ونتيجة ذلكل ،وضع املمثل التجاري للولايت املتحدة اتيلند يف القامئة اخلاصة ملراقبة البدلان ذات ا ألولوية
عىل أأساس عدم كفاية تدابري حامية امللكية الفكرية اليت تقدهما ،ويس تخدم املمثل هذه الشواغل لتربير احلواجز التجارية
املفروضة عىل السلع املس توردة من اتيلند .وعليه ،فال يزال التعدي عىل امللكية الفكرية يف اتيلند مصدر قلق كبري ألحصاب
احلقوق واملسؤولني واحلكومة.
 .2وةمكن القول بأأن مشالك التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية اليت تواّجها اتيلند قريبة من تكل اليت تواّجها معظم
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .بيد أأن احلكومة التايلندية ل تتجاهل هذه املشلكة .وتنفذ القانون بقوة وتؤكد الزتاهما
بس ياسة سسعى اإىل منع التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وتوفري حامية فعاةل للملكية الفكرية.
 .3ويف عام  ،2016أأنشأأت احلكومة التايلندية اللجنة الوطنية املعنية بس ياسات امللكية الفكرية ،اليت ير أأسها رئيس
الوزراء ويشغل انئب رئيس الوزراء منصب انئب رئيس فهيا وتضم ممثلني رفيعي املس توى من  20واكةل .4وتمتثل هممهتا يف
صياغة س ياسات واسرتاتيجيات لتعزيز امللكية الفكرية وتنس يق التعاون الفعال بني الواكلت يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية وماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وداحتسني قوانني امللكية الفكرية وتنفيذها.
* اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ول تعرب ابلرضورة عن أراء الأمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1اإحصاءات صادرة عن احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة العاملية .2015-2011
 2ساجناي برادهان ،داحتسني القدرة املؤسس ية لدلوةل (سبمترب  ،)1997متاح عىل الرابط التايل:
.http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/09/pdf/pradhan.pdf
 3مكتب املمثل التجاري للولايت املتحدة ا ألمريكية ،تقرير  301اخلاص لعام ( 2017مايو  ،)2017متاح عىل الرابط التايل:
.https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF
 4الالحئة التنفيذية ملكتب رئيس الوزراء بشأأن اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية رمق  .)2016( 2559/3واكن لتايلند سابقا املركز الوطين لإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية ،اذلي أأنشئ عام .2013
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 .4وس تعرض هذه الورقة معل الرشطة امللكية التايلندية ،داحتت إارشاف اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية،
ل س امي فامي يتعلق ابلتعاون مع واكلت اإنفاذ القانون املعنية والتنس يق معها بشأأن التعامل مع حالت التعدي عىل
امللكية الفكرية.

اثنيا .أليات التعاون والتنس يق
 .5وردا عىل اإدراج اتيلند يف قامئة الولايت املتحدة اخلاصة ملراقبة البدلان ذات ا ألولوية ،أأنشأأت اللجنة الوطنية املعنية
بس ياسة امللكية الفكرية ،يف مارس  ،2016اللجنة الفرعية املعنية ابلتعدي عىل امللكية الفكرية بدمع من  16واكةل حكومية
وخشصية فردية .وهتدف اللجنة الفرعية اإىل حل املسائل املتعلقة بطرق منع التعدي عىل امللكية الفكرية للحد من مشالك
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ورفع مس توى حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية وداحتسني صورة اتيلند كبدل يعتين
ابمللكية الفكرية.5
 .6وتعمل اللجنة الفرعية عىل تعزيز الصالت يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية وذكل بتيسري تواصل الواكلت احلكومية
العامةل يف جمال امللكية الفكرية وامللكفة مبنع التعدي عىل امللكية الفكرية وسسهيل التعاون فامي بيهنا .وقد وضعت خطوط
التصالت والعمليات التمكيلية (الهاتف ا ألريض واخللوي واملاكملات املرئية ومؤمترات الفيديو) مبا يكفل اتصالت رسيعة
ومالمئة بني مسؤويل الواكلت وتناسق لواحئ الواكلت فامي بيهنا ويضمن أأن الواكلت داخل اللجنة الفرعية قادرة عىل العمل
عن كثب مع الواكلت ا ألخرى.
 .7وإاضافة اإىل ما س بق ،فاإن اللجنة الفرعية يه أأعىل منتدى للتنس يق .ذلا ،فهيي تدير لك املهام وا ألنشطة الرامية اإىل
منع التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وماكحفته ،وقد وضعت خطة معل داحتقيقا لهذه الغاية .وجيوز لرئيس اللجنة الفرعية أأن
يطلب من اإدارة امللكية الفكرية التعاون مع الواكلت ا ألخرى مبا يف ذكل الرشطة امللكية التايلندية وإادارة التحقيق اخلاص
واجليش املليك التايلندي من أأجل اختاذ اإجراءات فورية ملاكحفة السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ،ول
س امي من خالل اس هتداف  27سوقا سش هتر ببيع هذه السلع .6وللتخلص من هذه ا ألسواق ،سرتسل الواكلت املعنية فرقا اإىل
لك منطقة دون أأي داحتذير وسرتكز عىل كبار جتار املنتجات غري املرشوعة.

اثلثا .دور الرشطة امللكية التايلندية
 .8عقب اإطالق خطة معل اللجنة الفرعية ،اختذت السلطات احلكومية املعنية اكلرشطة امللكية التايلندية وإادارة امللكية
الفكرية وإادارة امجلار وإادارة التحقيق اخلاص واجليش املليك التايلندي ،بدمع من أأحصاب احلقوق وتعاون معهم ،تدابري متلفة
ملنع التعدي عىل امللكية الفكرية وداحتفزي الوعي العام بشأأن منع التعدي عىل امللكية الفكرية وتوفري املعلومات بشأأنه .وفامي ييل
بعض ا ألمثةل عن هذه ا ألنشطة.

أألفّ .جود الإنفاذ العامة
 .9أأبلغت اإدارة امللكية الفكرية معا مجموعه  9 658اإجراء اإنفاذ ومصادرة  6 178 482قطعة من السلع املقدلة واملقرصنة
يف الفرتة من يناير  2016اإىل مارس  .2017و أأفضت هذه الإجراءات اإىل اعتقال عدد كبري من املتعدين ومصادرة منتجات
 5قرار اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة امللكية الفكرية رمق .)2016( 2559/1
 6وسشمل ا ألسواق سيئة السمعة يف اتيالند ،أأسواق أأم   ،يك وابنتيب بالزا وسشاتوشا ويج يج ماركت يف ابنكو  ،والبازار اللييل يف سش يانغامي،
وهواهني يف براسشواب خيرني خان ،وكوه ساموي يف سورات اثين ،و أأواننغ يف كرا  ،،ورونغ لكواي يف سا اكيو.
 7اإحصائية صادرة عن مكتب منع التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وماكحفته.

7
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اس هتالكية مقدلة وخطرية .فعىل سبيل املثال ،أألقت الرشطة امللكية التايلندية ،ابلتعاون مع اإدارة امللكية الفكرية وإادارة
امجلار وإادارة التحقيق اخلاص و أأحصاب احلقوق ،القبض عىل عدد من منتجي السلع املقدلة وابئعهيا.8
 .10وشنت الرشطة امللكية التايلندية وقوة حفظ السالم التابعة للفرقة  19للجيش وقوات من فرقة بورااب ومسؤولني
حمليني ،معليات مدامهة مشرتكة عىل سوق رونغ لكواي يف منطقة أأرانيابراثيت يف مقاطعة سا اكيو .واس مترت اجلهود اإىل أأن
اختفت املنتجات املقدلة غري املرشوعة 9من السوق .وركزت هذه العمليات بشلك مكثف عىل ماكحفة التعدي املس متر عىل
امللكية الفكرية وسعت اإىل اإعطاء الثقة ملن يس تخدمون مواههبم و أأفاكرمه الإبداعية لتطوير منتجات جديدة للتسويق.

ابء .شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية وفرقهتا العامةل
وفاء
 .11تمتتع شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية التابعة للرشطة امللكية التايلندية خبربة متخصصة يف جمال امللكية الفكرية .و ً
بوليهتا املمتثةل يف ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين بأأرسع وقت ،أأنشأأت الشعبة فرقة عامةل .وتضطلع الفرقة
ابلتعاون مع الشعبة و أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،بفحص منتظم ملناطق التسوق واملواقع ا ألخرى اليت سش يع فهيا حالت
التعدي عىل امللكية الفكرية وداحتتجز املتعدين احملمتلني وتصادر املنتجات اخملالفة.10

جمي .اإتالف السلع املتعدية
 .12يعد اإتالف السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية اليت صودرت بأأمر من احملمكة أأمه وسائل ضامن عدم وصول
هذه املنتجات اإىل السوق .11ويف يوم امجلعة املوافق  10مارس  ،2017أأجري حد اإتالف واسع النطاق لسلع مقدلة
ومقرصنة مصادرة يف قاعدة فوج املشاة احلادي عرش التابع للجيش املليك التايلندي يف ابنكو  .وقد نظمت دائرة امللكية
الفكرية هذا احلد ابلتعاون مع الرشطة امللكية التايلندية وإادارة امجلار وإادارة التحقيق اخلاص ،وحرضه أأحصاب حقوق
امللكية الفكرية من التايلنديني وا ألجانب .وشهد احلد اإتالف  3 639 679سلعة من املنتجات املقدلة واملقرصنة ،قدر
وزهنا قوايل  300طن وبلغت قميهتا  1 756مليون ابت اتيلندي.12

 8و أأجريت مداهامت عىل مرافق اإنتاج رئيس ية ،يقع معظمها يف مقاطعات أأودون اثين وسونغخال وسا اكيو ،و أأسفرت عن اعتقال العديد من املشتبه فهيم .وقد
مت ضبط ما مجموعه  37 953قطعة من املنتجات املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية وبلغت قميهتا الإجاملية أأكرث من  30مليون ابت اتيلندي ،وسشمل املالبس
واحلقائب وا ألدوات الكهرابئية ومس تحرضات التجميل؛ انظر املقاةل يف جريدة اباتاي ميل ،ضبط مك هائل من السلع املقدلة يف مارس ،ويه متاحة عىل الرابط:
 21( http://www.pattayamail.com/thailandnews/lots-counterfeit-goods-seized-march-171395أأبريل .)2017
 9انظر مقال حصيفة ابنكو بوست ،مداهامت عىل رونغ لكواي ،واملقال متاح عىل الرابطhttps://www.pressreader.com/thailand/bangkok- :
 26( post/20170226/281612420176420فرباير .)2017
 10وفقا لإحصاءات أأداء الفرقة العامةل ،ضبط يف ابنكو فقط يف الفرتة ما بني يناير وديسمرب  ،2016ما مجموعه  2 425قطعة من املنتجات املتعدية عىل
امللكية الفكرية ،وتزيد قميهتا الإجاملية عىل  1.3مليون ابت اتيلندي؛ انظر الإحصاءات الواردة من الشعبة الفرعية  ،3شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية ،الرشطة
امللكية التايلندية.
 11ختول املادة  75من قانون حق املؤلف  )1994( B.E. 2537واملادة  115من قانون العالمات التجارية  )1994( B.E. 2534واملواد من  32اإىل  35من
قانون العقوابت التايلندي القضاة سلطة اإصدار أأمر مبصادرة املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية وإاتالفها ،وكذكل املواد الأخرى املس تخدمة ألغراض التعدي.
وفامي يتعلق ابلتدابري احلدودية ،ف إالدارة امجلار مبوجب الترشيع احلايل سلطة مصادرة املنتجات املقرصنة واملقدلة املس توردة أأو املصدرة وإاتالفها فور الانهتاء من
الإجراءات امجلركية  -وتنفذ دائرة امجلار هذا النشاط عىل أأساس منتظم.
ق
أ
 12انظر مقال املكتب الوطين ا إلخباري يف اتيلند ،الس يد براويت ،انئب رئيس الوزراء ،يرأس حد اإتالف  300طن من السلع املقدلة واملقرصنة تبلغ ميهتا
 1 756مليون ابت اتيلندي (فرباير  ،)2017واملقال متاح عىل الرابط:
.http://nwnt.prd.go.th/centerweb/newsen/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL6003100010007
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دال .تنس يق الإجراءات القضائية
 .13ل تنفك الرشطة امللكية التايلندية تذكر برضورة وضع اإجراءات قانونية وقضائية فعاةل ملنع التعدي عىل امللكية الفكرية.
ويف هذا الصدد ،معلت اللجنة عن كثب مع مكتب املدعي العام واحملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية وتلقت
تعاوهنا الاكمل.
( أأ) التنس يق مع املدعي العام
 .14يضطلع موظفو شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية ،يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية ،مببارشة التحقيقات اجلنائية
ومقابةل الشهود وداحتليل املعلومات وا ألدةل املتاحة هبدف تقدمي ر أأي مس تنري بشأأن وجود أأساس ملالحقة القضية .ويفيض ما
س بق اإىل فتح ملف داحتقيق يقدم للمدعي العام .وجيوز للمدعي العام حينئذ أأن يطلب من موظف التحقيق اإجراء مزيد من
التحقيقات أأو الرجوع اإىل الشهود الريميني املفيدين للتحقيق اذلي جيريه املدعي العام .وذلكل ،فاإن التنس يق اجليد بني
موظفي التحقيق واملدعني العامني يسهم يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية.
(ب) اإصدار أأوامر لتفتيش املباين اليت يشتبه يف اس تخداهما ألغراض التعدي عىل امللكية الفكرية
 .15تعمتد رسعة اإصدار أأمر التفتيش عىل اكامتل الواثئق وموثوقية ا ألدةل املقدمة مع طلب اس تصدار ا ألمر .وترتبط معظم
املشالك اليت قد تعرقل اإصدار أأمر التفتيش بعدم اكامتل التوكيل من صاحب احلق اذلي يطلب اس تصدار ا ألمر أأو اإن اكن
من احملمتل أأن يكون البحث املطلوب مفرطا ،ول س امي يف احلالت اليت تنطوي عىل تفتيش مباين مكتبية بأأمكلها قثا عن
برجميات مقرصنة .ويف ضوء هذه املعلومات ،عينت اللجنة قضاة دامئني لتسهيل اإصدار أأوامر التفتيش خارج ساعات العمل
العادية يف حالت الطوارئ.

هاء .تكوين كفاءات واكلت الإنفاذ
 .16نظمت شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية ،ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية ،حلقات دراس ية تدريبية س نوية بشأأن منع
التعدي عىل امللكية الفكرية وماكحفته .واحللقات ادلراس ية موّجة لضباط الرشطة ،عىل مس توى املفتشني ونواهبم ،املسؤولني
عن ماكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين .وعقدت أأربع حلقات تدريبية عام  ،2016شار فهيا
حوايل  1000من أأفراد الرشطة .ول تريم احللقات ادلراس ية اإىل تعزيز معرفة ضباط الرشطة بقوانني امللكية الفكرية ولواحئها
وفهمهم لها حفسب ،بل أأيضا اإىل رفع كفاءاهتم عىل التحقيق يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية.

واو .التدريب عىل متيزي السلع ا ألصلية عن املقدلة
 .17تنظم دائرة امللكية الفكرية والواكلت ا ألخرى ذات الصةل ،ابلتعاون مع أأحصاب امللكية الفكرية من القطاع اخلاص،
حلقات دراس ية ودورات تدريبية بشأأن متيزي السلع ا ألصلية عن املقدلة لصاحل موظفي اإنفاذ القانون .وسساعد هذه املبادرات
عىل زايدة كفاءة معلياهتم وقدراهتم يف منع التعدي عىل امللكية الفكرية وماكحفته مس تقبال .وداحتظى هذه احللقات ادلراس ية
ابهامتم ومشاركة واسعني ،ل س امي يف صفوف ضباط الرشطة امللكية التايلندية وإادارة امجلار وإادارة التحقيق اخلاص.

زاي .اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية
 .18ختطط شعبة ماكحفة اجلرامئ الاقتصادية ،ابلتعاون مع أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،لتنظمي محةل ملاكحفة القرصنة
(ل للقرصنة ،اشرتوا ا ألصيل :أأوقفوا التعدي عىل امللكية الفكرية ،ل سشرتوا السلع املقدلة ول داحتملوها ول سس تخدموها) يك
تكون شعار معرض كومارت اتيلند لعام  .2017وابلإضافة اإىل ذكل ،قدم ممثلو الشعبة ،بناء عىل طلب عدد من الواكلت
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احلكومية واخلاصة ،عرضا عن موضوع (اإدارة حالت التعدي عىل امللكية الفكرية يف اتيلند ،مشالك وحلول) يف منتدايت
متلفة نظمهتا الواكلت احلكومية واملنظامت اخلاصة ،مهنا معهد تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا ورشكة ()SE-ED
احملدودة ل إالعالانت.

رابعا .خالصة
 .19تضطلع الرشطة امللكية التايلندية بدور هام يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويربز ذكل خاصة يف تعاوهنا مع الواكلت
ا ألخرى والتنس يق معها ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية .وإاضافة اإىل ذكل ،تعمل الرشطة امللكية التايلندية عىل تعزيز
معرفة عامة الناس ابمللكية الفكرية .و أأمثر العمل الاستبايق املتواصل اذلي تقوم به الرشطة امللكية التايلندية ،وفق توجهيات
اللجنة الفرعية املعنية ابلتعدي عىل امللكية الفكرية ،عن احلد من حالت التعدي السافر عىل امللكية الفكرية .ونظرا للزتام
حكومة اتيلند قامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز التدابري القانونية ملاكحفة املنتجات املقدلة واملقرصنة ،يتوقع أأن تبين اتيلند
يمعة اإجيابية كبدل حيمي امللكية الفكرية أأشد امحلاية ،يف املس تقبل القريب.
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تنسيق إنفاذ حق املؤلف يف تركيا

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

*

ملخص
اإن القانون رمق  5846اخلاص ابملصنفات الفكرية والفنية هو القانون ا ألسايس حلق املؤلف يف تركيا .أأما الهيئات احلكومية
الرئيس ية العامةل يف جمال حق املؤلف يف تركيا فهيي :املديرية العامة حلق املؤلف ووزارة ادلاخلية والرشطة الوطنية والقضاء
ووزارة امجلار والتجارة.
ويف حماوةل لصياغة س ياسات مشرتكة بني الكياانت العامةل يف جمال امللكية الفكرية وضامن تنفيذ متسق ،أأنشئ جملس
تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية عام  ،2008ووضع اجمللس الورقة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية والصناعية
للفرتة .2018-2015
وتضطلع املديرية العامة حلق املؤلف حاليا ابإدارة التسجيل وعالمة املراقبة (ابندرول) ونظام إلصدار الشهادات هبدف منع
التعدايت عىل حق املؤلف ،وتيرس معل وحدات الإنفاذ يف التفتيش بشأأن التعدايت عىل حق املؤلف والتحقيق فهيا
واملالحقة القضائية ملرتكبهيا بشلك فعال ومهنجي.

أأول .مقدمة اإىل نظام حق املؤلف يف تركيا
 .1اإن القانون رمق  5846املؤرخ  5ديسمرب  ،1951بشأأن املصنفات الفكرية والفنية (قانون حق املؤلف الرتيك) هو
القانون الرئييس اذلي يوفر الإطار القانوين حلق املؤلف يف تركيا .1ويتضمن القانون ،بشلك أأسايس ،أأحاكما بشأأن احلقوق
الاقتصادية وا ألخالقية للمؤلفني و أأحصاب احلقوق اجملاورة (من فناين ا ألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية ومنتجي ا ألفالم
واملذيعني) فضال عن اإجراءات ومبادئ ممارسة هذه احلقوق ،مبا يف ذكل س بل الانتصاف القانونية والعقوابت يف
حاةل التعدي.2
 .2وعُدلت سرشيعات حق املؤلف يف تركيا عدة مرات ألس باب متلفة ،مكواءمهتا مع التفاقيات ادلولية وسرشيعات الاداحتاد
ا ألورو  ،ومواكبة التقدم التكنولويج ورفع فعالية نظام الإدارة امجلاعية وماكحفة القرصنة .وقد طور نظام حق املؤلف احلايل
يف ضوء التطورات ادلولية واملتطلبات الوطنية.

اثنيا .الإطار املؤسيس وتنس يق اإنفاذ حق املؤلف يف تركيا
.3

وتذكر فامي ييل أأمه الهيئات احلكومية ذات الصةل يف جمال حق املؤلف يف تركيا:



املديرية العامة حلق املؤلف  -وزارة الثقافة والس ياحة.
وحدات اإنفاذ القانون (الرشطة الوطنية الرتكية  -وزارة ادلاخلية)؛

* اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ول تعرب ابلرضورة عن أراء الأمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1ةمكن الاطالع عىل القانون رمق  5846املؤرخ  5ديسمرب  1951بشأأن ا ألعامل الفكرية والفنية (بصيغته ا ألخرية املعدةل ابلقانون رمق  6552املؤرخ  10سبمترب
 ،)2014عىل الرابط ،http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=17020 :وحيمي القانون املصنفات الفكرية والفنية :أأي املصنفات ا ألدبية
والعلمية واملوس يقية ومصنفات الفنون امجليةل واملصنفات السيامنئية (املواد من  2اإىل .)5
 2ويوجد ،اإضافة اإىل قانون حق املؤلف الرتيك ،عدد ل بأأس به من الترشيعات الثانوية يف جمال حق املؤلف.
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والقضاء؛
ومصلحة امجلار  -وزارة امجلار والتجارة؛
وجملس تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية.

أألف .املديرية العامة حلق املؤلف
 .4وتضطلع املديرية العامة حلق املؤلف ،التابعة لوزارة الثقافة والس ياحة ،مبسؤولية اإجناز همام وواجبات يف جمال حق
املؤلف يف تركيا .ويه مسؤوةل عن:










وضع اسرتاتيجيات لتنظمي حق املؤلف وحاميته وتطويره وتنفيذ هذه الاسرتاتيجيات ومتابعهتا ،مبا خيدم
املصلحة العامة وحيقق التمنية الاقتصادية والاجامتعية؛
ومتابعة التطورات ادلولية؛
واختاذ التدابري الالزمة ملنع التعدي عىل حق املؤلف؛
وتنفيذ ا ألعامل التحضريية لصوغ الترشيعات؛
وداحتديد املبادئ اليت داحتمك تنفيذ التدابري الإدارية والقانونية؛
وإاعداد البنية التحتية لنظام حق املؤلف مبا يامتىش مع التطورات التكنولوجية ،وضامن أأدائه الفعال؛
وتأأمني التعاون مع مجعيات الإدارة امجلاعية والكياانت والهيئات ذات الصةل والتنس يق معها؛
وتنظمي املشاريع وا ألحدا العلمية والثقافية والفنية والاجامتعية الوطنية أأو ادلولية يف جمال حق املؤلف ودمع
هذه املشاريع.

ابء .وحدات اإنفاذ القانون
 .5وتقع عىل عاتق الرشطة الوطنية الرتكية ،ممتثةل مبديرية ا ألمن العام عىل املس توى املركزي ومكتب ماكحفة جرامئ امللكية
الفكرية التابع ملديرايت شعب ا ألمن عىل مس توى ا ألقالمي البالغ عددها  81اإقلامي ،مسؤولية تنفيذ ا ألنشطة املنصوص علهيا يف
قوانني حامية حقوق امللكية الفكرية وماكحفة التعدي علهيا يف تركيا .وختول وحدات اإنفاذ القانون صالحية اإجراء داحتقيقات،
قمك وظيفهتا ،بشأأن اجلرامئ اليت تطال عالمات املراقبة (.)banderoles

جمي .القضاء
 .6عادة ما تنظر احملامك املتخصصة يف ادلعاوى القانونية يف جمال امللكية الفكرية .و أأنشئت احملامك املدنية واجلنائية املتخصصة
يف حقوق امللكية الفكرية والصناعية ألول مرة عام  .2001وقد وصل عددها اإىل  23حممكة ،موجودة يف أأكرب ثال
حمافظات يف تركيا .وللمحامك املدنية الابتدائية واحملامك اجلنائية الابتدائية اختصاص النظر يف قضااي حقوق امللكية الفكرية
والصناعية ،يف ا ألماكن اليت ل توجد فهيا حمامك متخصصة.
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دال .مصلحة امجلار  -وزارة امجلار والتجارة
 .7متارس وزارة امجلار والتجارة سلطة الإنفاذ فامي يتعلق اب ألشخاص والسلع واملركبات داخل املناطق امجلركية يف مجهورية
تركيا مبوجب سرشيعات ماكحفة اتهتريب .وتضبط املواد اخملالفة للملكية الفكرية أأو ل يؤذن بتخليصها مجركيا ،وذكل اإما بناء عىل
طلب أأحصاب احلقوق ( أأو ممثلهيم) أأو مصلحة امجلار .

هاء .جملس تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية
 .8رمغ وجود هيلك قانوين وإاداري موامئ للمعايري ادلولية يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،تتضح احلاجة لتعاون فعال بني
الكياانت ذات الصةل .ولهذا السبب أأنشئ جملس تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية (اجمللس) يف عام  2008مبوجب
تعممي أأصدره رئيس الوزراء.
 .9ويشار املديرون التنفيذيون للكياانت املعنية ابمللكية الفكرية والبالغ عددها  ،12يف اجامتع اجمللس اذلي يعقد مرتني
يف الس نة هبدف وضع اسرتاتيجيات وس ياسات مشرتكة قصرية ومتوسطة وطويةل ا ألجل ،وضامن تنفيذها بفعالية واسساق
من خالل التنس يق والتعاون.
 .10وقد اعمتد اجمللس منذ اإنشائه عددا من اسرتاتيجيات س ياسات امللكية الفكرية .وتبىن اجمللس مؤخرا ،يف تطور
حامس ،ورقة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية والصناعية .3وتقدم الورقة اسرتاتيجية شامةل للقطاعات املعنية ابمللكية
الفكرية للفرتة  ،2018-2015وتضم أأربعة أأهداف رئيس ية و 51الزتاما .وا ألهداف الرئيس ية ا ألربعة يه:






وضع سرشيعات وممارسات تليب حاجات تركيا لتحسني حقوق امللكية الفكرية عرب تنفيذها بفعالية؛
وتأأمني الكفاءات البرشية واملؤسس ية الاكفية للهيئات القضائية وامجلركية ووحدات اإنفاذ القانون اليت تنشط يف
حامية حقوق امللكية الفكرية؛
وداحتسني فعالية دور أليات التسويق وفهم السوق والبنية التحتية يف تطوير حقوق امللكية الفكرية؛
وإاذاكء الوعي العام بنظام حقوق امللكية الفكرية ،يك تصبح تركيا جممتعا للمعلومات واملعارف.

اثلثا .أليات ا إلنفاذ اليت تديرها املديرية العامة حلق املؤلف
 .11سرشف املديرية العامة عىل أأنظمة للتسجيل ولعالمات مراقبة و إلصدار الشهادات هبدف ماكحفة التعدي عىل حق
املؤلف ،ومتكني وحدات الإنفاذ من القيام بعمليات التفتيش واحملامكة بفعالية ورسعة ومهنجية لردع حالت التعدي املذكورة.
وعالوة عىل ذكل ،سسهم معليات التفتيش اليت تنفذها جلان التفتيش ا إلقلميية ،ونظام أأمتتة حق املؤلف (،)TEHAKSİS
يف اإنفاذ حق املؤلف بشلك فعال.

أألف .نظام التسجيل
 .12تصبح احلقوق املمنوحة مبوجب قانون املصنفات الفكرية والفنية قامئة من حلظة اإبداعها دون احلاجة اإىل سسجيلها.
ولكن أأنشئ نظام التسجيل يك يسهل عىل أأحصاب احلقوق إاثبات قيام حقوقهم وتتبع من هل أأهلية ممارسة احلقوق الاقتصادية،
ل هبدف اإجياد حقوق جديدة .وقد أأنشئ النظام عام  1986ألغراض ا إلنتاج السيامنيئ واملوس يقي.
 3نرشت يف اجلريدة الريمية يوم  4يوليو  ،2015وتتاح (ابللغة الرتكية) عىل الرابط التايل:
.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704-8-1.pdf
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 .13ويسجل منتجو ا ألفالم والتسجيالت الصوتية ،مبوجب نظام التسجيل هذا ،املصنفات السيامنئية واملوس يقية املنتجة
حمليا أأو املس توردة وكذكل أألعاب احلاسوب .وةمكهنم سسجيل مجيع أأنواع املصنفات ا ألخرى احملمية مبوجب القانون املذكور
بناء عىل طلب مؤلفهيا .ويؤدي نظام التسجيل دورا همام يف مجع بياانت اإحصائية عن الإنتاج الثقايف يف تركيا.

ابء .نظام عالمة املراقبة (نظام ابندرول)
 .14نظام عالمة املراقبة (نظام ابندرول) ملزم للنسخ القانونية للمصنفات السيامنئية واملوس يقية املنتجة حمليا أأو املس توردة
و أألعاب احلاسوب واملصنفات ا ألدبية .وةمكن حلاميل حقوق أأنواع أأخرى من املصنفات الفكرية والفنية اختيار اس تخدام هذا
النظام يف اس تنساخ مصنفاهتم اليت ةمكن نسخها بسهوةل .ويريم النظام اإىل منع أأي اس تنساخ دون ترخيص وماكحفة تقليد
هذه ا ألنواع من املصنفات الفكرية والفنية .وعالمة املراقبة يه عالمة أأمان ثالثية ا ألبعاد تضم أأرقاما سسلسلية (مكتوبة عىل
شلك رمز اس تجابة رسيع) ورشيطا ممغنطا .وتوضع عالمة املراقبة محلاية النسخ املرخصة من املصنفات احملمية ،اإذ ينقطع
الرشيط املمغنط عند إازاتهتا.
 .15واس تخدام عالمات املراقبة أأداة اإنفاذ فعاةل للمتيزي بني النسخ القانونية واملقرصنة ل ألعامل احملمية مبوجب حق املؤلف.
ويه مفيدة للغاية يف داحتديد أأحصاب احلقوق بفضل ا ألرقام التسلسلية.

جمي .نظام التصديق
 .16ختضع مجيع املباين وا ألماكن العامةل يف سسجيل املصنفات الفكرية والفنية أأو اس تنساخها أأو اس تريادها أأو توزيعها أأو
بيعها أأو تأأجريها ،لتصديق تصدره وزارة الثقافة والس ياحة وفقا للواحئ املعمول هبا .ومن أأمثةل هذه املباين ،اس توديوهات
التسجيل ودور الطباعة ودور النرش ودور السيامن.
 .17ويسامه نظام التصديق أأيضا يف مجع بياانت اإحصائية عن هذه الصناعة ،ويسهل تفتيش الرشاكت العامةل يف اجملال.

دال .نظام أأمتتة حق املؤلف ()TEHAKSİS
 .18تضطلع املديرية العامة بتنفيذ ا ألنظمة الثالثة املذكورة أأعاله عن طريق نظام أأمتتة حق املؤلف (.)TEHAKSİS
وجيري تبادل املعلومات املس تخرجة من النظام مع الوحدات احلكومية املعنية لتعجيل اإجراءات املالحقة القضائية لقضااي
امللكية الفكرية والفصل فهيا ،فضال عن توليد البياانت الإحصائية.

رابعا .التنفيذ املتسق لنظام ابندرول بواسطة جلان التفتيش ا إلقلميية
 .19تؤدي جلان التفتيش ا إلقلميية دورا هاما يف التحقيق يف التعدي عىل حق املؤلف والرشوع يف اإجراءات التقايض من
خالل معليات تفتيش قمك منصهبا لتحديد املواد املقرصنة.
 .20و أأنشئت جلان التفتيش ا إلقلميية يف ا ألقالمي البالغ عددها  81اإقلامي ،لإجراء معليات تفتيش للتأأكد من حيازة نسخ
املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف ،اليت يفرتض هبا قانوان أأن داحتمل عالمة مراقبة ،لعالمة مراقبة .وتتأألف هذه اللجان من
ممثلني عن سلطات اإنفاذ القانون وموظفي مديرايت الثقافة والس ياحة ا إلقلميية ومجعيات الإدارة امجلاعية .ويف حال خلصت
معليات التفتيش اإىل داحتديد ٍ
تعد عىل حق املؤلف لعالمة مراقبة ،تقوم اللجنة مبصادرة مجيع املواد وإاحاتهتا اإىل الادعاء مرفقة
بتقرير ريمي موقع من أأعضاء اللجنة .ويعاقب ابلسجن ملدة ترتاوح بني س نة وسمس س نوات ،وبغرامة قضائية تصل اإىل
 1500يوم ،لك من يس تخدم عالمة مراقبة اكتسبت حسب ا ألصول ملصنفات أأخرى.
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 .21وجرى توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة الثقافة والس ياحة والرشطة الوطنية الرتكية يف  25فرباير  ،2010لتحديد
مبادئ التفتيش .ويف هذا الإطار؛ تعقد ابنتظام حلقات دراس ية تدريبية بشأأن الترشيعات املعمول هبا وإاجراءات التشغيل
بغية رفع كفاءة جلان التفتيش ا إلقلميية وضامن الاسساق .ويعمل املدعون العامون والقضاة العاملون يف جمال امللكية الفكرية
كخرباء يف هذه احللقات.
عدد العمليات املنفذة

2011
2.504

2012
3.021

2013
3.249

2014
2.236

2015
1.693

2016
900

 .22وتتحمل وزارة الثقافة والس ياحة مجيع تاكليف التفتيش ،مبا يف ذكل نفقات املعدات وا ألّجزة التقنية ،وتدفع ماكفأت
تتناسب مع عدد املواد املقرصنة املضبوطة كحوافز ألعضاء اللجان.
 .23و أأاتح عدد من التدابري رفع جاهزية البنية التحتية التقنية يف ماكحفة القرصنة .وبغية داحتقيق معليات تفتيش رسيعة
وفعاةل خترتق جذور القرصنةّ ،جزت جلان التفتيش ا إلقلميية بقارئات رمز الاس تجابة الرسيع اليت تكشف عن حصة املصنفات
الفكرية والفنية من خالل عالمات املراقبة ،وتتيح الوصول اإىل معلومات اإدارة احلقوق .وعزز أأمن نظام ابندرول ابإضافة
"نظام رموز لزيري مشفر" جترييب للمرة ا ألوىل عام  ،2015حني وزع النظام وقارئ الرمز اللزيري عىل  81جلنة
تفتيش إاقلميية.
 .24وبغية توس يع نطاق معليات التفتيش ملاكحفة القرصنة ،أأطلق مرشوع للتفتيش عن بعد بواسطة الهواتف اذلكية،
وجيري حاليا وضع برانمج جديد يساعد املوظفني واملواطنني املعنيني عىل كشف الاس تخدام غري السلمي أأو الاحتيايل
لعالمات املراقبة ابس تخدام مجيع الهواتف اذلكية العامةل عىل نظايم أأيوس و أأندرويد.
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تنسيق إنفاذ امللكية الفكرية يف فييت نام ودور املكت

الوطني للملكية الفكرية

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

ملخص
توجز هذه الوثيقة التطورات ا ألخرية يف جمال تنس يق املبادرات املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ،يف س ياق ّجود
البالد الرامية لضامن الامتثال لتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) .وتتناول الوثيقة دور
اللجنة التوجهيية الوطنية املعنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري (اللجنة التوجهيية الوطنية  )389املنشأأة حديثًا
وإاسهاماهتا يف حامية حقوق املس هتلكني وبيئة ا ألعامل التجارية ،وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وسشري الوثيقة أأيضا اإىل
مبادرات أأخرى ،مثل تبادل ادلمع التقين والتدريب واملوارد بني مكتب فييت انم للملكية الفكرية وطائفة متنوعة من الواكلت
املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية .ومن خالل هذه الليات ،داحتقق تقدم كبري يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف فييت
انم صوب هتيئة بيئة أأكرث مالءمة للملكية الفكرية.

أأ ًول .مقدمة
 .1خضع نظام امللكية الفكرية يف فييت انم للتحسني مؤخرا .وتمتتع حقوق امللكية الفكرية يف فييت انم قامية وافية،
نواي من
ويامتىش النظام القانوين للملكية الفكرية القامئ يف البالد مع املعايري ادلولية .ويُمنح حنو  35 000براءة اخرتاع س ًّ
مجةل 60 000طلب سسجيل ،وهو ما يشري اإىل جناح املبادرات اليت اضطلعت هبا يف فييت انم لتشجيع الثقة يف نظام
امللكية الفكرية.
 .2ويمتثل التحدي الأكرب اذلي تواّجه فييت انم وغريها من البدلان النامية يف كيفية ضامن أأن يعمل نظام اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية ابلفعالية اليت يتطلهبا اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) .وعىل وجه
التحديد ،تفرض املادة  1.41من اتفاق تريبس عىل أأعضاء منظمة التجارة العاملية الزتاما عاما بأأن تكفل اإجراءات الإنفاذ
املنصوص علهيا يف التفاق "لتسهيل اختاذ تدابري فعاةل ضد أأي ٍ
تعد عىل حقوق امللكية الفكرية".
 .3وقلول عام  ،2005اكن قانون امللكية الفكرية يف فييت انم قد أأرىس نظام اإنفاذ شامل يشمل تدابري اإنفاذ مدنية
خيص أأعامل اس ترياد السلع وتصديرها اليت لها صةل ابمللكية الفكرية .ومع ذكل،
وإادارية وجنائية ومتعلقة مبراقبة احلدود فامي ُّ
وخالفا للعديد من البدلان ا ألخرى ،يُامرس اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف فييت انم يف املقام ا ألول من خالل فرض عقوابت
اإدارية عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ،يف حني ياكد ينعدم اس تخدام س بل الانتصاف املدنية واجلنائية ،أأو
سُس تخدم عىل حنو غري فعال .ويف ضوء هذه املعطيات ،شهد عدد التعدايت زايدة كبرية ،يف حني ظلت قدرات السلطات
املعنية ابلإنفاذ حمدودة عىل الصعيدين املركزي واحمليل عىل حد سواء.
 .4ويف حني يبدو الانتقال اإىل نظام اإنفاذ قامئ عىل التدابري املدنية واجلنائية تطلعا غري معيل يف الس نوات القادمة ،مفن
أأجل داحتسني ا ألوضاع يف ا ألمد القصري ل بد من تعزيز تدابري الإنفاذ الإدارية املتاحة استنادا اإىل العقوابت الإدارية املطبقة
عىل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.
*

اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤ دلف ،ول دتعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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.5

وهنا ممارس تان رئيسيتان سُس تخدمان يف التصدي حلالت الزتييف والقرصنة يف فييت انم ،كام س ُيبني فامي ييل.

اثني ًا .مشاركة احلكومة عىل حنو مبارش يف ضامن التنس يق الفعال بني اجلهات املعنية ابلإنفاذ عىل الصعيدين
املركزي واحمليل
أألف .اللجنة التوجهيية املركزية 127
 .6يف عام ُ ،2001أنشئت اللجنة التوجهيية املركزية املعنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري (اللجنة التوجهيية
املركزية  ،)127مبوجب قرار رئيس الوزراء رمق  .127/2001/QD-TTgويف أأعقاب ذكلُ ،أنشئت جلان توجهيية حملية
اإضافية عىل مس توى ا ألقالمي مبوجب قرار رئيس اللجنة الشعبية من أأجل اإقامة نظام مامتسك من اللجان التوجهيية املعنية
مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري يف البالد.1
 .7وساعدت اللجنة التوجهيية املركزية  127رئيس الوزراء يف توجيه التنس يق وتنظميه فامي بني الوزارات وغريها من
فروع احلكومة ،عىل املس تويني املركزي واحمليل ،يف جمال ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري .ومن مث اكنت وظيفة
اللجنة التوجهيية املركزية تمتثل يف تنس يق ا ألنشطة وليس يف تنفيذ تدابري اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو مبارش.
 .8واكنت اجلهة الرئيس ية املسؤوةل عن تنس يق أأعامل اللجنة التوجهيية املركزية  127يه وزارة الصناعة والتجارة .واكن
وزير الصناعة والتجارة يشغل منصب رئيس اللجنة ،يف حني اكن وكيل الوزارة املسؤول عن منع وماكحفة اتهتريب والزتييف
والغش التجاري يتوىل منصب النائب ادلامئ لرئيس اللجنة .واكنت عضوية تتأألف من والكء الوزارات املعنية ،أأل ويه وزارة
ا ألمن العام؛ ووزارة ادلفاع؛ ووزارة املالية؛ ووزارة العلوم والتكنولوجيا؛ ووزارة الزراعة والتمنية الريفية؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة
الثقافة والرايضة والس ياحة؛ ووزارة املعلومات والتصالت؛ ومكتب جملس الوزراء .ويؤكد هذا التشكيل بدوره أأن ماكحفة
اتهتريب والزتييف والغش التجاري يف فييت انم تقوم أأساسا عىل التدابري الإدارية.
 .9وعالوة عىل ذكل ،اكن أأعضاء اللجنة التوجهيية املركزية  127يعملون عىل أأساس عدم التفرغ ،وهو ما اكن حيد من
فعالية اجلهود اليت يبذلوهنا ملاكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري .وعىل مدار أأكرث من  12عام ًا منذ اإنشاء اللجنة
التوجهيية املركزية  ،127نظمت اللجنة العديد من أأنشطة ماكحفة الزتييف والغش التجاري .ووفق ًا للتقارير الريمية ،ففي الفرتة
بني عايم  2001و ،2012نظرت اجلهات التنفيذية فامي يزيد عىل  4.5مليون حاةل وتعاملت مع قرابة  2.4مليون مالفة ،وبلغ
اإجاميل اإيرادات مزيانية ادلوةل الناجتة عن احلالت اليت جرى التعامل معها ما يربو عىل  2مليار دولر أأمرييك .ومع ذكل ،مل
تنل ماكحفة املنتجات املزيفة القدر املتوقع من الاهامتم يف اإطار تكل ا ألنشطة .ويف الواقع ،اكن عدد حالت اإنفاذ امللكية
الفكرية مقارنة جبميع أأنواع احلالت ا ألخرى متواضع ًا ،سواء عىل الصعيد املركزي أأو احمليل ،ابلنظر اإىل مكية املنتجات املزيفة
املتاحة يف السوق.
 .10ويف حني ةمكن اعتبار أأن اللجنة التوجهيية املركزية  127قد حققت بعض النتاجئ ،فاإن فعاليهتا وكفاءهتا ظلت حمدودة
من الناحية العملية ،ول س امي ابلنظر اإىل أأن واكةل الرقابة عىل ا ألسواق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة اضطلعت بدور الواكةل
ادلامئة املناظرة للجنة ،مبعىن توتهيا املسؤولية عن ضامن كفاةل الظروف التشغيلية الالزمة للجنة التوجهيية املركزية وتنفيذ معل
اللجنة معمتدة يف ذكل عىل معل موظفهيا ومسؤوتهيا وموظفي الوزارات املشاركة عىل أأساس عدم التفرغ .ول ديبني عدد
اخملالفات اليت جرى كشفها والتعامل معها مدى خطورة املشلكة من الناحية الفعلية .ول يزال نقل املنتجات املزيفة وإانتاّجا
والاجتار هبا د
يشلك مسأأةل ملحة ،وتواجه فييت انم العديد من التحدايت يف ماكحفة املنتجات املزيفة.
 1يف فييت انم ،يشمل مصطلح "السلع املزيفة" السلع اليت داحتمل عالمات جتارية أأو مؤرشات جغرافية مزيفة كام يشمل السلع املقرصنة (املادة  213من
القانون رمق  50/2005/QH11املؤرخ  29نومفرب  2005بشأأن امللكية الفكرية ،وهو متاح [ابلإنلكزيية] عىل قاعدة بياانت ويبو ليكس عىل الرابط:
.)1nnw://///./ww/.wtn//ww/otl/ii//tniwo..w.www//12011
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 .11وهنا العديد من ا ألس باب اذلاتية واملوضوعية اليت أأدت اإىل احلاةل املبينة فامي تقدم .ويع ُّد الافتقار اإىل الوعي وإاىل
فهم طبيعة املشلكة هو السبب ا ألمه ،سواء يف متلف القطاعات أأو بني صفوف السلطات احمللية ،ا ألمر اذلي أأثر عىل
كفاءة اجلهود املبذوةل هبدف ماكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية .واكن من الواحض أأن هنا حاجة اإىل اإعادة توجيه دور
اللجنة التوجهيية املركزية  127من أأجل تلبية الاحتياجات العاجةل يف جمال ماكحفة ا ألشاكل احلديثة من اتهتريب والزتييف
والغش التجاري .واكن الهدف هو اإصالح اللجنة من خالل عدة طرق مهنا ،عىل سبيل املثال ،تغيري طريقة تفكريها
وقيادهتا ،وإاصالح هيلكها التنظميي هبدف تعزيز كفاءهتا وفعاليهتا ،وتنظمي أأنشطة لبناء قدراهتا ،وإااتحة املوارد الاكفية ملساعدة
احلكومة يف ماكحفة اتهتريب واملنتجات املزيفة والغش التجاري ،وضامن التنس يق الوثيق فامي بني الوزارات والسلطات احمللية
واجلهات التنفيذية املعنية.

ابء .اللجنة التوجهيية املركزية 389
بناء عىل الاعتبارات املذكورة فامي تقدم ،قرر رئيس الوزراء ،يف  19مارس  ،2014الاس تعاضة عن اللجنة التوجهيية
ً .12
املركزية  127ابإنشاء اللجنة التوجهيية الوطنية املعنية مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري (اللجنة التوجهيية الوطنية
.)389
أأ)

السامت املمزية للجنة التوجهيية املركزية 389

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

سوف تتوىل قيادات احلكومة توجيه معل اللجنة التوجهيية الوطنية  ،389يف حني يشغل بقية مقاعدها
قيادات الوزارات والفروع ذات الصةل .وقد شغل منصب رئيس اللجنة انئب رئيس الوزراء الس يد نغوين
شوان فو  ،اذلي أأصبح الن رئيس وزراء البالد .ويشغل منصب رئيس اللجنة حال ًّيا الس يد ترونغ هوا بينه،
يعزز هذا الهيلك التنظميي اجلهود املبذوةل يف جمال ماكحفة الزتييف عىل مجيع
النائب ادلامئ لرئيس الوزراء .و د
ا ألصعدة من املركزي اإىل احمليل ،من خالل اشرتا قيادات احلكومة مبارشة يف أأنشطة اللجنة.

–

من أأجل تعزيز فعالية أأنشطة اللجنة ،تغريت طبيعهتا من جلنة توجهيية مركزية اإىل جلنة توجهيية وطنية معنية
مباكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري .وسس تخدم اللجنة خمت رئيس الوزراء يف توجيه معلياهتا.

–

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

–

–

ُأنشئت جلان توجهيية يف الوزارات والفروع وا ألقالمي واملدن د
لتشلك معا نظاما وطنيا من الواكلت تتوىل اللجنة
التوجهيية الوطنية  389توجيه أأعامهل وتنس يقها من خالل مكتهبا ادلامئ.
ُح دددت بوضوح مسؤوليات لك عضو من أأعضاء اللجنة التوجهيية الوطنية  .389و د
يقدم ا ألعضاء تقاريرمه اإىل
رئيس اللجنة ،ومه مسؤولون عن ماكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاريٌ ،
لك يف جمال معل الوزارة أأو
الواكةل اليت ةمثلها ،فضال عن مسؤوليهتم عن أأي همام أأخرى يلكفهم هبا رئيس اللجنة .و أأعضاء اللجنة مه وزير
املالية ،ووزير الصناعة والتجارة ،ومسؤولون بدرجة انئب وزير من الوزارات والواكلت ا ألخرى ذات الصةل،
أأل ويه وزارة ا ألمن العام ،ووزارة ادلفاع ،ونيابة الشعب العليا ،واملفتش ية احلكومية .ويتعلق معل لك من
تكل الوزارات والواكلت مبارشة ابلتعامل مع اخملالفات ،مبا يف ذكل اخملالفات املتصةل ابملنتجات املزيفة.
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ب) همام اللجنة التوجهيية املركزية 389
 ُ .14دلكفت اللجنة التوجهيية الوطنية  ،389وكذكل اللجان التوجهيية ابلوزارات والفروع وا ألقالمي واملدن ،تلكيفا واحضا
بتوجيه وتنس يق ا ألنشطة ذات الصةل ابلإجتار يف املنتجات املزيفة.
 .15وفامي ييل املهام ا ألساس ية اليت تضطلع هبا اللجنة التوجهيية املركزية :389
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

وضع الاسرتاتيجية واخلطط الالزمة للتصدي للهتريب والزتييف والغش التجاري؛
توجيه الوزارات والسلطات احمللية والتفتيش عىل معلها وسشجيعها وإارشادها يف جمال ماكحفة اتهتريب والزتييف
والغش التجاري؛
خيص الكشف عن أأعامل اتهتريب والزتييف والغش
توجيه التنس يق فامي بني الواكلت واجلهات التنفيذية فامي ُّ
التجاري اخلطرية ،ف ً
ضال عن أأعامل اجلرةمة املنظمة ذات الصةل ،وماكحفة تكل ا ألعامل ووقفها والتعامل معها؛
توجيه الوزارات والفروع والسلطات احمللية اإىل اإدخال التعديالت الالزمة عىل الواثئق القانونية أأو اس تكاملها
بغية زايدة فعالية ّجودها املبذوةل ملاكحفة اتهتريب والزتييف والغش التجاري ،أأو اقرتاح أأن تقوم السلطات
اخملتصة بذكل حسب الاقتضاء؛
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؛
تعزيز التعاون ادلويل يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش التجاري والزتييف؛
تقدمي اقرتاحات ابلإشادة ابمجلاعات وا ألفراد اذلين حيققون اإجنازات ابرزة يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش
التجاري والزتييف؛
التعامل املبارش مع امجلاعات أأو ا ألفراد اذلين يتسرتون عىل حالت تنطوي عىل اتهتريب أأو الغش التجاري أأو
املنتجات املزيفة ،أأو حيافظون عىل اس مترار تكل احلالت أأو يساعدون فهيا؛
اس تعراض ا ألعامل ادلورية واملوضوعية وتقيميها؛
تقدمي التقارير اإىل رئيس الوزراء؛
التنس يق مع تلفزيون فييت انم وواكلت ا ألنباء يف وضع الربامج واخلطط الرامية اإىل تعزيز الوعي العام ابلاثر
السلبية املرتتبة عىل اتهتريب والغش التجاري واملنتجات املزيفة.

 .16ومن مث ،ل يقترص معل اللجنة التوجهيية الوطنية  389عىل تنس يق أأنشطة الواكلت املعنية ابلإنفاذ ،بل يشمل أأيضا
قيام اللجنة مبارشة بتشكيل بعثات مشرتكة بني الفروع للتحقيق يف أأعامل الزتييف اخلطرية والتصدي لها.
ج) النتاجئ الإجيابية اليت حققهتا اللجنة التوجهيية املركزية 389
 .17أأدت الإصالحات اجلوهرية اإىل داحتقيق نتاجئ اإجيابية يف جمال ماكحفة اتهتريب والغش التجاري والزتييف ،و أأسهمت يف
زايدة اإيرادات املزيانية ،وحامية بيئة ا ألعامل التجارية وحقوق املس هتلكني ،وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية .ويُع ُّد
اتهتريب والغش التجاري وإانتاج السلع املزيفة واملنخفضة اجلودة والاجتار فهيا مسائل ملحة تؤثر عىل املصلحة العامة .و دمتثل
التعدايت عىل امللكية الفكرية ،اإىل جانب الاجتار يف النفط واملنتجات البرتولية والتبغ ومنتجات احلياة الربية والنبيذ والبرية
وا أليمدة و د
اخملدرات وا ألغذية الوظيفية ومس تحرضات التجميل ،شواغل رئيس ية تواجه الواكلت املعنية ابلإنفاذ.
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 .18ويف عام  ،2016أأسفرت التوجهيات الصادرة من اللجنة التوجهيية الوطنية  389والوزارات ذات الصةل اإىل اجلهات
التنفيذية من مجيع املس توايت عن الكشف عن  223 262حاةل ومعاجلهتا (بزايدة قدرها  8.23يف املائة مقارنة بعام .)2015
وبلغ اإجاميل الإيرادات احملصةل ملزيانية ادلوةل والناجتة عن غرامات اخملالفات الإدارية وبيع السلع املصادرة وفرض الرضائب بعد
معليات التفتيش والفحص مبلغ  22.5563تريليون دونغ فييت انيم (بزايدة قدرها  59.23يف املائة مقارنة بعام 2015؛ أأو
حنو  1مليار دولر أأمرييك) .وابجململ ،جرت مالحقة  1 863من اجملرمني واخملالفني املتورطني يف  1 561قضية .وتتعلق
مكية كبرية من هذه البياانت مبنتجات مزيفة.

اثلثا .ادلمع التقين املقدم من املكتب الوطين للملكية الفكرية اإىل الواكلت املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
 .19يشار املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انم يف أأشاكل متلفة من ا ألنشطة املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية .وسشمل هذه ا ألنشطة ما ييل:
–

اإعداد التقارير ادلورية يف اإطار اللجنة التوجهيية الوطنية  ،389وتوفري مشورة اخلرباء يف احلالت اليت تنطوي
عىل مصادرة السلع املزيفة أأو املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية والتعامل مع تكل السلع؛

–

املشاركة يف اجامتعات رابطة ماكحفة الغش التجاري وحامية املس هتلكني؛

–

التنس يق مع مفتش ية العلوم والتكنولوجيا لالضطالع بعمليات تفتيش متخصصة يف طائفة متنوعة من
املؤسسات يف متلف ا ألقالمي واملدن فامي يتعلق بتنفيذ ا ألحاكم القانونية بشأأن حامية حقوق امللكية الصناعية
وغري ذكل من املواضيع؛

–

التنس يق مع الواكلت املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية فامي يتعلق بتدريب املوظفني .ويشار املكتب الوطين
للملكية الفكرية ابنتظام يف ادلورات التدريبية املعقودة لفائدة املسؤولني امللكفني ابلإنفاذ .وعىل سبيل املثال،
نظم املكتب يف عام  ،2014سواء مبفرده أأو ابلتعاون مع منظامت رشيكة 19 ،دورة تدريبية لفائدة موظفي
امجلار  ،وواكلت الرقابة عىل ا ألسواق ،واملفتش يات ،وإادارات العلوم والتكنولوجيا عىل املس توى ا إلقلميي،
ورابطة حامية املس هتلكني .وعالوة عىل ذكل ،يشار املكتب بنشاط يف املؤمترات املعقودة عىل املس توى
الوطين بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛

–

تقدمي اخلربات بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية دعام للواكلت املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية .ويف
عام ، 2015قدم املكتب  174من تعليقات اخلرباء اإىل الرشطة الاقتصادية ،وواكلت الرقابة عىل ا ألسواق،
وإادارات العلوم والتكنولوجيا ،ودائرة امجلار (بزايدة قدرها  68يف املائة مقارنة بعام  .)2014واكنت هذه
التعليقات متعلقة ابلعالمات التجارية ( )158والامنذج الصناعية ( )10والرباءات ( )5ومناذج املنفعة (2)1؛

–

توفري قواعد البياانت و أأدوات البحث دلمع الواكلت املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية يف تعاملها مع املنتجات املزيفة.
[هناية الوثيقة]

2
تنص املادة  )2(58من قانون امللكية الفكرية عىل ما ييل" :تُكفل امحلاية لالخرتاعات ،ما مل تكن من قبيل املعرفة الشائعة ،مبوجب منحها براءة منوذج منفعة
ُّ
دلى استيفاهئا الرشطني التاليني :أأ/اجلدة؛ ب/القابلية للتطبيق الصناعي".

