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اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

التجارب الوطنية واإلقليمية في تكييف مواد الويبو التدريبية
"التحقيق في جرائم الملكية الفكرية ومالحقتها قضائيا"

مساهامت من اإعداد ا ألردن وجنوب أأفريقيا واملنظمة ا إلقل ميية الإفريقية للملكية الفكرية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) يف دورهتا الثانية عرشة ،املنعقدة يف الفرتة من  4اإىل  6سبمترب
 ،2017عىل النظر يف موضوع "تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو
ألغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية
من أأجندة التنية وولية اللجنة" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مساهامت دولتني عضوين (ا ألردن وجنوب أأفريقيا)
ومراقب واحد (املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)) بشأأن جتارهبام يف تكييف مواد الويبو التدريبية "التحقيق
يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" لتناسب الاسختاداا ايلحف  يف تدريب سلطات اإنفاذ القانون واملدعني العامني.
 .2وتؤكد املساهامت أأمهية تكوين الكفاءات كهنج فعال لمتكني السلطات من الاضطالع بأأنشطة اإنفاذ امللكية الفكرية
بنجاح .وتشدد املساهامت عىل فائدة مواد الويبو التدريبية يف تزويد منفذي القانون ابلإدرا واملعرفة الرضوريني لسخهتداف
التقليد والقرصنة عىل املسختوى الوطين .وت نبني جتارب ا ألردن وجنوب أأفريقيا وا ألريبو يف دمج مواد التدريب اخملصصة يف
خمتلف أأنشطة تكوين الكفاءات ،مبا يف ذكل يف املناجه ادلراسخية للكيات الرشطة واملعاهد القضائية وحلقات معل "تدريب
املدربني" عىل املسختوى الوطين أأو ا إلقلميي.
.3

وترد املساهامت حسب الرتتيب التايل:

WIPO/ACE/13/10
2

مواءمة دليل الويبو التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ
3
قوانني امللكية الفكرية يف ا ألردن
أأمهية اتباع هنج شامل يف تدريب موظفي واكلت اإنفاذ القانون ابسختاداا مواد تدريبية خمصصة

6

مواءمة مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا"
واسختاداهما يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو

11

[تف  ذكل املساهامت]
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مواءمة دليل الويبو التدريبي للتحقيق في جرائم الملكية
الفكرية ومقاضاة مرتكبيها للقضاة والمدعين العامين وسلطات
إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في األردن
*

مسامهة من اإعداد ادلكتورة هناد عبد الكرمي احلسخبان ،قايض حممكة اسختئناف عامن ،ا ألردن

ملخص
خمصصة ملادة الويبو التدريبية التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا يك تُسختادا
يف عاا  ،2017أأعدنت صيغة َّ
يف ا ألردن .و أأفضت هذه العملية اإىل اإصدار دليل تدرييب بعنوان التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة
واملدعني العامني وسلطات إانفاذ قوانني امللكية الفكرية يف اململكة ا ألردنية الهامشية .و أأصبح مرجع ًا همامً ل غىن عنه؛ كونه يوفر
معلومات وهمارات هلم .ومما زاد من أأمهية هذا ادلليل بشلك كبري عدا تدريس لكيات احلقوق ملتطلبات امللكية الفكرية
ا ألساسخية وعدا تنظمي املرشع ا ألردين حلقوق امللكية الفكرية يف قانون واحد وإامنا يف تسع قوانني مسختقةل عن بعضها البعض.
واعمتد هذا ادلليل مكرجع للتدريب يف املعهد القضايئ ا ألردين ملادة تطبيقات يف حامية حقوق امللكية الفكرية يف ررمامج دبلوا
املعهد الفضايئ ا ألردين ويف ادلورات التدريبية للقضاة ا ألردنيني.

أأول .معلومات أأساسخية
اإن مدارس اململكة ا ألردنية الهامشية ل تدرس القانون ،كام هو احلال دلى الغالبية العظمى من ادلول العربية ،وإامنا يبد أأ
تدريسه يف املرحةل اجلامعية ا ألوىل ومينح فيه درجة الباكلوريوس وابلتايل ل يوجد دلى الغالبية العظمى من ا ألردنني أأية
معلومات قانونية عن طريق املؤسسات التعلميية قبل مرحةل الباكلوريوس ول بعد هذه املرحةل إال ملن ختصص يف جمال
القانون.
واخلط اجلامعية للكيات القانون يف ا ألردن ملرحةل الباكلوريوس مل تتضمن مواد تتعلق حبقوق امللكية الفكرية مكواد إاجبارية
إال حديثا ،حيث مت إاضافة مادة امللكية الفكرية مكتطلب ختصص إاجباري مبعدل ثالث ساعات معمتدة ولك من مادة امللكية
الصناعية والتجارية ومادة قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاروة من مضن املواد الاختارية ،وعليه ف إان الغالبية العظمى من
خرجيي لكيات القانون يف اجلامعات ا ألردنية ليس دلهيم يف ا ألغلب ا ألمع سوى معلومات عامة عن حقوق امللكية الفكرية.

اثنيا .قوانني امللكية الفكرية يف ا ألردن
ل توجد سخياسة موحدة خبصوص وضع الترشيعات املنظمة حلقوق امللكية الفكرية يف املنطقة العربية؛ حيث أأن بعض ادلول
تنظمها يف قانون واحد " ،قانون حقوق امللكية الفكرية" ،وهو مقسم اإىل أأبواب تتضمن ا ألحاكا املوضوعية ا ألساسخية للك
حق من حقوق امللكية الفكرية ،؛ حيث ل يوجد قانون خاص أأو موحد يعاجل حقوق امللكية الفكرية وإامنا هناكل قانون 1للك
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة وهجات نظر ا ألمانة العامة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
. 1مت تنظمي فروع امللكية الفكرية يف الاردن مبوجب تسع قوانني؛ قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقانون العالمات التجارية وقانون رراءات الاخرتاع
وقانون الرسوا والامنذج الصناعية وقانون املؤرشات اجلغرافية قانون الاصناف النباتية اجلديدة وقانون الاسامء التجارية وقانون التصاممي لدلوائر املتاكمةل وقانون
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حق من حقوق امللكية الفكرية ،مما ل يمتكن معه الباحث من معرفة هذه القوانني سوى من دليه عمل راكفة فروع امللكية
الفكرية.

اثلثا .اعامتد دليل الويبو التدرييب املعدل بشلك متوامئ مع البيئة الترشيعية يف ا ألردن
خمصصة ملادة الويبو التدريبية التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا يك تُسختادا
يف هذا السخياق ،أأعدنت صيغة ن
يف ا ألردن و أأفضت اإىل اإصدار دليل تدرييب بعنوان التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة واملدعني
العامني وسلطات اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف اململكة ا ألردنية الهامشية .وابلإضافة اإىل املسؤولني عن اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية واملدعني العامني ،فاإن هذا ادلليل التدرييب مو نجه أأيضا اإىل القضاة حيث ل يوجد مسار خمتلف للك من القايض
واملدعي العاا يف ا ألردن .ويف الواقع ،ميكن للقايض أأن َّ
يعني مدعيا عاما والعكس حصيح أأيضا.
للك ما تقدا ف إان ادلليل التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ
قوانني امللكية الفكرية يف اململكة ا ألردنية الهامشية يشلك مرج ًعا ل غىن عنه ل ألسخباب الآتيه:
 أأول :يوحض ادلليل احلدود ادلنيا لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية واليت يتطلهبا اجلزء الثالث من اتفاقية تربس وعىل وجهاخلصوص املادة  61واملتعلقة بفرض"تطبيق الإجراءات والعقوابت اجلنائية عىل ا ألقل يف حالت التقليد املُتع َّمد
للعالمات التجارية أأو قرصنة حق املؤلف عىل نطاق جتاري" .كام أأن ادلليل يوحض الفرق القانوين بني التعدي
عىل العالمات التجارية وحق املؤلف وبني تقليد وتزوير العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف ،ذلكل تعترب
املعلومات ايل يوفرها ادلليل عىل درجة عالية من ا ألمهية ملوظفي أأهجزة الإنفاذ ،وحتديدا من ل ميتلكون خلفية
قانونية.
 اثنيا :حيدد ادلليل ا ألراكن ا ألساسخية جلرامئ التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وحتليل الاحتياجات الالزمةللمالحقة القضائية الفعاةل ،مبا يساعد املدعني العامني والقضاة واملوظفني املسؤولني عن اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية
يف اململكة ا ألردنية الهامشية عىل مالحقة مرتكيب التعدي عىل امللكية الفكرية ،حيث يوحض اإجراءات املالحقة
ووسائل اإثباهتا وغريها من املسائل اليت قد تنشأأ عند التحقيق فهيا ومقاضاة مرتكبهيا.
 اثلثا :يستند هذا ادلليل اإىل الترشيعات ا ألردنية اليت نظمت حقوق امللكية الفكرية ونصت عىل حامية جزائية لها2؛كام يستند اإىل القواعد العامة املنصوص علهيا يف القوانني اليت تنظم الاختصاص والإجراءات والإثبات ابعتبار أأن
ترشيعات حامية حقوق امللكية الفكرية مل تتضمن نصوصا خاصة ملعاجلة مجيع هذه املسائل وإامنا تطبق القواعد العامة
عىل دعاوى التعدي عىل هذه احلقوق.

الاعالا املريئ واملسموع وقانون املنافسة غري املرشوعة والارسار التجارية ،ابلضافة للقوانني املمكةل لها مثل قانون مؤسسة الغذاء وادلواء وقانون مراقبة الغذاء
وادلواء وقانون الصحة العامة.
2
وهذه القوانني يه حتديدا قانون حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة رمق  22لسخنة  1992قانون العالمات التجارية وتعديالته رمق  33لسخنة  1952وقانون
رراءات الاخرتاع وتعديالته رمق  32لسخنة  1999وقانون ا ألسامء التجارية رمق  9لسخنة .2006
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 رابعا :يوحض ادلليل أأنه ،مبوجب القانون ا ألردين ،فاإن التفاقيات ادلولية اليت مرت 3مبراحلها ادلسختورية تعلوالترشيعات الوطنية من حيث التدرج الترشيعي ،وابلتايل ف إانه عند التعارض ف إان ايلحامك ا ألردنية جيب علهيا تطبيق
أأحاكا التفاقية ،كام أأنه يف حال الفراغ الترشيعي ،ف إان علهيا الاستناد لالتفاقية مبارشة وتطبيق حمكها ،حيث أأن
هممة القضاء حتقيق العداةل.

رابعا .أأوجه اسختاداا ادلليل التدرييب
أأجنز هذا ادلليل يف شهر نيسان لعاا  2017فقد مت اعامتده مكرجع للتدريب لعدد من ا ألغراض وا ألنشطة ،ومهنا ما يف :
 أأول :مت اعامتده مكرجع تدرييب حول مواضيع ذات الصةل مبادة حامية امللكية الفكرية لطالب املعهد القضايئ يف ررمامجدبلوا املعهد القضايئ ا ألردين للفصل ا ألول للعاا ادلرايس  ،2018/2017حيث أأن هولء الطالب بعد خترهجم
يعينوا قضاة أأو مدعيني عامني يف السلطة القضائية الاردنية.
 اثنيا :مت اعامتده مكرجعي تدرييب يف ندوات تكوين الكفاءات مثل يف دورة ألعضاء النيابة العامة الفلسطينية اليتعقدت يف املعهد القضايئ ا ألردين يف الفرتة الزمنية من  2018 /4/16ولغاية  ،2018/4/18سخامي و أأن قوانني امللكية
الفكرية يف فلسطني تتشابه اإىل حد بعيد مع الترشيعات اخلاصة ابمللكية الفكرية النافذة يف ا ألردن  ،ذلا فاإن هذا
ادلليل يشلك مرجع ًا همامً يساعد م عىل اإجياد حلول للمسائل اليت تواهجهم أأثناء حتقيقاهتم يف قضا ا امللكية الفكرية.
 اثلثا :مت اعامتده مكرجع تدرييب يف دورات اخلرباء يف جمال امللكية الفكرية مضن ادلورات التدريبية املعقودة يف جامعةطالل أأبو غزاةل للمعرفة خالل عايم  2017و.2018

خامسا.

اخلامتة

خمصصة ملادة الويبو التدريبية التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا قد أأفضت اإىل تطورات
اإن اإعداد صيغة ن
اإجيابية يف ا ألردن .فهذا ادلليل التدرييب يرشح كيفية رفع قضا ا مستندة اإىل أأساس قانوين سلمي من حيث التحقيق وا ألدةل
القانونية الاكفية ل إالدانة .مث اإن نرش هذا ادلليل وتوزيعه عىل القضاة واملدعيني العامني وموظفي اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف
ا ألردن يسهل مالحقة مرتكيب اجلرامئ وتقدميهم للعداةل مما حيقق الردع اخلاص والردع العاا.
[هناية املسامهة]

3

أأنظر لطفا قرار حممكة المتيزي الأردنية بصفهتا احلقوقية رمق (  ) 2007/2353الصادر عن الهيئة العامة،اترخي ،2008/4/8منشورات مركز عداةل.
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أهمية اتباع نهج شامل في تدريب موظفي وكاالت إنفاذ القانون
باستخدام مواد تدريبية مخصصة

مسامهة أأعدهتا السخيدة أأماندا لوثريينجني ،كبرية مديري اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية،
*
رريتور ا ،جنوب أأفريقيا

ملخص
لطاملا اكنت جنوب أأفريقيا عىل وعي بأأمهية التدريب وبناء القدرات يف سلسةل قمي اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وقد مت
اسخهتداف مجيع ا ألطراف من خالل اتباع هنج شامل ،مع توظيف دليل التدريب اخملصص ،مما نتج عنه منافع متعددة .ومنح
دليل جنوب أأفريقيا التدرييب ،من خالل اتباع هنج شامل لتدريب مسؤويل اإنفاذ القانون ،مزا ا عديدة ابلنسخبة لإنفاذ حقوق
امللكية بفعالية وكفاءة .وعندما ينفذ التدريب بطريقة شامةل ،يكون ادلور اخلاص للك طرف حمدد ًا بوضوح ويصبح التعاون
بني خمتلف سلطات الإنفاذ حاسامً من أأجل اإنفاذ فعال حلقوق امللكية الفكرية.
و أأاتح التعاون مع الويبو اإماكنية أأن تقوا جنوب أأفريقيا مبواءمة املواد التدريبية اليت تتيحها الويبو مجليع دولها ا ألعضاء من
خالل تعديل املواد التدريبية يف جمال التحقيق واملالحقة يف جرامئ امللكية الفكرية املوهجة لكبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون
والنياابت العامة يف شلك أأداة خمصصة ومثالية ومصممة بطريقة فريدة من أأجل دوائر اإنفاذ القانون يف جنوب أأفريقيا .وابلتايل
متثل أأمهية اإعداد مواد تدريبية فعاةل ودورات تدريبية مشرتكة جحر زاوية يف تعزيز احرتاا حقوق امللكية الفكرية عىل مجيع
املسختو ات يف جنوب أأفريقيا .ويف الوقت اذلي يزتايد فيه قياا املسؤولني عن اإنفاذ القانون بعمليات تدقيق ،أأصبح تدريهبم
تدريب ًا مالمئ ًا أأساسخي ًا ابلنسخبة للتقليل من ا ألخطاء املرتكبة وإاعداد مسؤويل الإنفاذ احلاليني عىل أأفضل وجه ممكن.

أأو ًل .اتباع هنج شامل يف التدريب
 .1من الشائع اتباع هنج شامل عند تصممي أأدوات تدريب وتطويرها .وغالب ًا ما تسختادا يف خمتلف التخصصات أكداة
فعاةل تراعي الرفاه الاكمل ل ألفراد واجملموعات واجملمتعات عىل مجيع املسختو ات ويف مجيع اجلوانب .وعند تدريب مسؤويل اإنفاذ
القانون من املهم التعرف عىل ادلور ايلحدد للك مسؤول يف سلسةل القمي اذلي يكفل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بنجاح .ويف
جنوب أأفريقيا ،تدمع ا إلرادة السخياسخية عىل أأعىل املسختو ات اإنفاذ حقوق امللكية حيث يعرتف بأأمهية ادلور اذلي يؤديه يف
النو الاقتصادي والاجامتعي.
 .2وتقيض املادة  61من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتجارة (اتفاق تريبس) بأأن تنص ادلول ا ألعضاء
يف منظمة التجارة العاملية "عىل تطبيق الإجراءات والعقوابت اجلنائية عىل ا ألقل يف حالت التعمد يف تقليد العالمات
التجارية املسجةل أأو قرصنة حقوق املؤلف عىل نطاق جتاري" .واعمتدت جنوب أأفريقيا ،نتيجة ذلكل ،قانون ماكحفة السلع
املقدلة رمق  37لسخنة  )CGA( 1997اذلي يعاجل املوضوعني ابسختفاضة .ومع أأن قانون ماكحفة السلع املقدلة هو أأداة أأساسخية

* اإن الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه للمؤلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة العامة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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لضامن اإنفاذ القانون بفعالية وكفاءة ،يتعني أأخذ قوانني أأخرى ذات صةل وطبيعة عامة بعني الاعتبار عند تناول مسأأةل اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية.
 .3ويعد دليل جنوب افريقيا التدرييب بشأأن التحقيق يف جرامئ حقوق امللكية الفكرية ومالحقهتا (دليل جنوب أأفريقيا
التدرييب) مثرة جلهود مشرتكة بني جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية ( 1)CIPCوالويبو .والكتيب هو عبارة عن صيغة معدةل
للمواد تدريبية املعنونة "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا-مواد تدريبية موهجة لسلطات اإنفاذ القانون واملدعني
العامني" أأعده سعادة القايض لويس هارمز 2لفائدة الويبو يف عاا  .2015وصيغة جنوب أأفريقيا املعدةل كتهبا سعادة القايض
هارمز ،مبوافقة الويبو .ودليل جنوب أأفريقيا التدرييب اذلي طبع حبجم اجليب هو أأداة ممتازة لتدريب املسؤولني عن اإنفاذ
القانون .ويغطي مجيع جوانب اإنفاذ القانون ودور لك سلطة من سلطات اإنفاذ القانون ،لتدريب املسؤولني الأاكدمييني
املشاركني يف اإدارة هنج "تدريب املدرب" وتصممي ادلروس وتقدمي تدريب معف  ملسؤويل اإنفاذ القانون املعنيني ،اليت متثل
مجيعها جزء ًا حيو ً ا من سلسة قمي الإنفاذ.
 .4ويساعد دليل جنوب أأفريقيا التدرييب املدعني العامني ومسؤويل اإنفاذ القانون عىل التحقيق يف التعد ات اجلنائية عىل
حقوق امللكية الفكرية ومالحقهتا .ويسعى اإىل حتديد العنارص ا ألساسخية لتقليد العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف
وحتليل الرشوط من أأجل مالحقة ماحجة .وحياول أأيض ًا تفسري عنارص اجلرمية ومسائل الاسختدلل ايلحمتةل اليت قد تنشأأ.

اثني ًا .قانون تقليد السلع ،رمق  37لعاا  ،1997الانسجاا مع اتفاق تريبس
 .5نفذت العديد من البدلان قوانني وطنية خمتلفة كام نصت عىل ذكل املادة  1-1من اتفاق تريبس .وتقيض هذه املادة
بأأنه ل ألعضاء حرية حتديد ا ألساليب املناسخبة لتنفيذ أأحاكا التفاق يف نظاهما القانوين وميكهنا أأن توفر حامية أأوسع من اليت
3
تتطلهبا هذه التفاقية ،رشيطة عدا خمالفة هذه امحلاية لتفاق تريبس.
 .6وعىل الصعيد ادلويل ،جيب أأن متتثل ادلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية للرشوط ادلنيا لتفاق تريبس وبقياهما
بذكل متتثل ل ألحاكا املتعلقة ابلتقليد والقرصنة من خالل بعض ا ألحاكا يف قوانني العالمات التجارية وحقوق املؤلف .وفامي
يتعلق ابملسائل املتعلقة ابلإجراءات اجلنائية واملدنية ،فاإهنا تُعاجل يف قوانني وقواعد ومبادئ عامة أأخرى .وتركت معاجلة القضا ا
املتعلقة ابمجلار  ،من قبيل التدابري املطبقة عىل احلدود ،لقوانني امجلار  .واختارت جنوب أأفريقيا التعامل مع هذه القضا ا
بطريقة خمتلفة ،وبناء عليه ،صدقت عىل قانون تقليد السلع يف عاا  1997اذلي جيرا التقليد والقرصنة .ويسعى هذا القانون
اإىل معاجلة مجيع هذه القضا ا بطريقة شامةل يف ترشيع واحد  ،ويف هذا الصدد ،هو أأمر فريد نوع ًا ما.
 .7ويعد التصدي للخسائر يف ادلخل اليت تتكبدها ا ألعامل التجارية وقطاع الصناعة الإبداعية والاقتصاد بوجه عاا،
بسبب قرصنة حقوق املؤلف وتقليد السلع ،واحد ًا من بني أأ كرب اجملالت ذات ا ألولوية ابلنسخبة حلكومة جنوب أأفريقيا .ول
1

أأنشئت جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف مايو  2011وابرشت معلها من أأجل اإحياء قانون الرشاكت .وهيدف قانون الرشاكت لعاا ( 2008القانون رمق 71
لعاا  )2008اإىل اسختحداث بيئة عرصية وفعاةل ومتكينية ليك ختلق الرشاكت فرص معل ،مع تعزيز النو الاقتصادي واحلد من أأوجه عدا املساواة يف ال آن ذاته.
وجلنة الرشاكت وامللكية الفكرية مسؤوةل عن اإدارة الترشيعات املتعلقة بتنظمي الرشاكت وامللكية الفكرية .وتشمل وليهتا الأساسخية الرشاكت والرشاكت الصغرية
جد ًا والتعاونيات والعالمات التجارية والرباءات والتصاممي وجوانب ترشيعات حقوق املؤلف وإانفاذ القواعد واللواحئ يف جمالت القانون هذه.
 2التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا مواد تدريبية لفائدة سلطات الإنفاذ واملدعني العامني من إاعداد اإل يت يس هارمز (الويبو .)2015
 3املادة  ،1-1اجلزء ا ألول من اتفاق تريبس .انظر الراب .http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305907
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يرض الاجتار يف السلع املقدلة ابقتصاد جنوب أأفريقيا حفسب ،بل يؤدي أأيض ًا اإىل تضليل املسخهتلكني بدفعهم اإىل اعتقاد أأهنم
حيققون صفقة جيدة.
 .8ويف املايض ،تركز الاجتار يف السلع املقدلة عىل املالبس الفاخرة والزينة ،لكنه حدث مؤخر ًا ازد اد يف عرض السلع
الاسخهتالكية .و أأصبح من الرضوري تعزيز نظاا الإنفاذ من خالل بناء القدرات والتدريب لبلوغ الامتياز.

اثلث ًا .اإصدار دليل جنوب أأفريقيا التدرييب بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا لفائدة كبار
املسؤولني عن اإنفاذ القانون
 .9أأصدرت جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية دليل جنوب أأفريقيا التدرييب يف أأغسطس  ،2016و أأجرت يف الوقت ذاته
حلقة معل تدريبية دامت يومني ونصف اليوا مع الرتكزي عىل هنج "تدريب املدربني" لفائدة أأاكدميية تدريب الرشطة وخمتلف
الإدارات واملؤسسات احلكومية املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومثل اإعداد دليل تدرييب شامل جلنوب أأفريقيا
يأأخذ اشرتاطات اتفاق تريبس والقوانني ايلحلية بعني الاعتبار عند اإنفاذ حقوق
4
امللكية الفكرية "نقطة حتول".
 .10ويعين التعديل أأنه قد مت تبسخي الطبيعة املعقدة حلقوق امللكية الفكرية
لضامن توهجها للجمهور ايلحف  بلغة اإنفاذ القوانني ايلحلية .وجيب أأن يعزى جناح هذا
املرشوع هبذه ادلرجة اإىل التعاون الوثيق بني وحدة الإنفاذ التابعة للجنة الرشاكت
وامللكية الفكرية وشعبة اإذاكء الاحرتاا للملكية الفكرية التابعة للويبو (.)BRIP
 .11واسخهتدف اإطالق املرشوع ابلتحديد كبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون من
خمتلف الإدارات ومؤسسات التدريب .وعقد يف رريتور ا ،جنوب أأفريقيا ،وحقق
مجيع أأهدافه اليت اسرتشدت هبدف الويبو الاسرتاتيجي السادس والتوصية رمق 45
من جدول أأعامل الويبو للتنية.
 .12ويمكن الهدف الرئييس من اإطالق املرشوع يف اإدخال دليل تدرييب خمصص
للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا .ومن خالل دليل جنوب أأفريقيا التدرييب ،مت توعية املدربني من مؤسسات
التدريب يف جمال اإنفاذ القانون اإىل ا ألثر الاجامتعي والاقتصادي لتقليد العالمات التجارية وقرصنة حقوق املؤلف ،وإاعداد م
أأيض ًا ملعاجلة قضا ا امللكية الفكرية واجلرامئ ذات الصةل بطريقة تؤدي اإىل تنفيذ التوصية رمق  45من جدول أأعامل الويبو للتنية.
 .13و أأرش سعادة القايض هارمز ،النائب السابق لرئيس حممكة الاسختئناف العليا يف جنوب أأفريقيا ومؤلف مواد الويبو
التدريبية كواحد من أأ م ايلحارضين .و أأسهم سعادة القايض هارمز يف النجاح الهائل دلليل جنوب أأفريقيا التدرييب .وخصص
اإطالق املرشوع لعدد حمدود من احلضور فق وحرصت املشاركة يف  40مندو ًاب .ومت اختيار املندوبني بعناية من كبار
املدعني العامني يف ايلحمكة التجارية وكبار مسؤويل الرشطة من دائرة التحقيق يف اجلرامئ ذات ا ألولوية ،ممثلني معظم مقاطعات
جنوب أأفريقيا التسع.
4

نقطة حتول :كيف أأن ا ألشخياء الصغرية ميكن أأن حتدث فرق ًا كبريًا ،من اإعداد مالكوا الكدويل ،نرشته أأول مرة دار النرش  ،Little Brownيف عاا .2000
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 .14ويعين الهنج الشامل أأن الهدف هو ز ادة بناء القدرات وتعزيز التعاون بني الهيئات املعنية كحجر زاوية من أأجل اإنفاذ
فعال حلقوق امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا .وساعد بناء رشااكت والاسختفادة من خربة الرشاكء ،بشلك كبري ، ،جلنة
الرشاكت وامللكية الفكرية عىل تعزيز البيئة التنظميية واجلهود الرامية اإىل ماكحفة تقليد العالمات التجارية وقرصنة حقوق
املؤلف .و أأصبح دليل جنوب أأفريقيا التدرييب ابلفعل أأداة لتيسري املهاا الإدارية اليومية ملسؤويل اإنفاذ القانون و أأدى اإىل اإنفاذ
القانون بفعالية وكفاءة.
 .15واكن املتدربون من كبار مسؤويل اإنفاذ القانون ايلحنكني (حمققون ومدعون عامون) واكنت دلهيم جتربة واسعة أأيض ًا فامي
يتعلق ابلتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية وقدمت اإلهيم معلومات عن قانون تقليد السلع وقانون الإجراءات اجلنائية وقانوين
العالمات التجارية وحقوق املؤلف ،مما جعلهم أأفضل مرحشني لنقل الرساةل اإىل ماكتهبم.
 .16وسزييد دمع كبار املسؤولني وا إلرادة السخياسخية جناح دليل جنوب افريقيا التدرييب أأكرث فأأكرث وشدد مفوض جلنة
الرشاكت وامللكية الفكرية واملستشار القانوين السخيد روري فولر عىل كيف أأن التعاون ،ل سخامي يف جمال مبادرات التدريب
والتعلمي ،حامس ابلنسخبة لنجاح الإنفاذ.

رابع ًا .مواصةل البناء ابلستناد اإىل النجاحات ايلحققة
 .17بسبب تزايد الطلب عىل التدريب ،نظمت دورات تدريبية اإضافية ومت الامتس
مساعدة الويبو من خالل املشاركة .وعقدت ورشات معل بدمع الويبو يف كيب اتون
وديرابن ونيليسربويت وغطت بذكل مجيع أأكرب املدن الاقتصادية واملينائية .ونظمت
ورشات معل دون مساعدة الويبو يف بلوا فونتني وابرل .وكفل توفري متثيل مشابه يف
ورشات العمل هذه ويف اإطالق املرشوع أأن حيظى ايلحتوى برتحيب و أأسفر أأيض ًا عن
تبادل املعلومات حبامس .واكن التعاون بني ايلحققني واملدعني العامني جزء ًا من وصفة
ماحجة ،وكعنرص حامس يف مالحقة جنائية ماحجة.
املستشار روري فولري
والسخيدة نومند مميال مع مندوب ماحج

 .18ويف مجيع ادلورات التدريبية للويبو/جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية ،مت اختبار
معلومات املتدربني بطريقة مالمئة من خالل اإخضاعهم لختبارات كتابية وشفهية .واكنت
نتاجئ الاختبارات الكتابية يف مجيع احلالت ممتازة .وميكن القول بثقة أأن مجيع املرحشني أأظهروا عىل أأن دلهيم ما يكفي من
املعلومات لإعالن قدرهتم عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وسا م منح لك مرحش ماحج شهادة اإىل حد كبري يف قمية التدريب.

خامس ًا.

خامتة

 .19خرج دليل جنوب أأفريقيا التدرييب اإىل حزي الوجود يف وقت تزايد فيه قياا املسؤولني عن اإنفاذ القانون بعمليات
تدقيق ،واكن تدريب مسؤويل اإنفاذ القانون رضور ً ا للحد من ا ألخطاء املرتكبة وجعل مسؤويل الإنفاذ احلاليني يف أأفضل
مسختوى ممكن.
 .20وررهن هذا املرشوع بوضوح كيف أأن الزتاا حكومة جنوب أأفريقيا رمتكني املسؤولني عن اإنفاذ القانون جاء بامثره .
واكنت الربهنة عىل وجود رواب بني الإنفاذ الفعف  حلقوق امللكية الفكرية والقمية الاقتصادية حاسامً لنجاحه.
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 .21ول يزال الرتحيب بدليل جنوب أأفريقيا التدرييب متناميا وكذكل الطلب عىل هذا الكتيب الشهري وورشات العمل
التدريبية القمية .واكنت جنوب أأفريقيا أأول دوةل عضو يف الويبو تعمتد صيغة معدةل من دليل الويبو التدرييب بشأأن مالحقة
جرامئ امللكية الفكرية لفائدة واكلت اإنفاذ القانون واملدعني العامني ،ابإصدار دليل جنوب أأفريقيا التدرييب بشأأن التحقيق يف
جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا لفائدة كبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون .وجتين جنوب أأفريقيا الآن املزا ا.
[هناية املسامهة]
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مواءمة مواد الويبو التدريبية "التحقيق في جرائم الملكية
الفكرية ومالحقتها قضائيا" واستخدامها في الدول األعضاء في
األريبو

مسامهة من اإعداد السخيد فرماندو دوس سانتوس ،املدير العاا للمنظمة ا إلقل ميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،هراري،
*
زميبابوي

ملخص
إادرااك من املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ألمهية بناء احرتاا امللكية الفكرية يف املنطقة ا ألفريقية ،اعمتدت
ا ألريبو يف عاا  2013اسرتاتيجية لبناء احرتاا امللكية الفكرية ،وتنفذها ابلتعاون مع املنظامت ادلولية وادلول ا ألعضاء فهيا.
ونتيجة حلقة معل إاقلميية نظمهتا ا ألريبو والويبو يف يوليو  2014يف هراري ،زميبابوي ،لتشجيع تدريس امللكية الفكرية يف
لكيات الرشطة ،اضطلعت الويبو ابإعداد املواد التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" لفائدة
سلطات إانفاذ القانون واملدعني العامني (دليل التدريب) .و ُأطلق ادلليل يف حلقة معل يف عاا  ،2015بغية حتفزي أأنشطة
تدريس جرامئ امللكية الفكرية يف لكيات الرشطة يف عدد من ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو .وبناء عىل طلب من ا ألريبو ،أأعدت
نساة خمصصة من دليل التدريب ،تتضمن ترشيعات ذات صةل من  10ول ات قضائية يف ا ألريبو .و أأطلقت هذه النساة
يف يوليو  2018يف حلقة معل لضباط الرشطة املتدربني ،نظمهتا الويبو وا ألريبو .ومن املأأمول أأن حيفنز ادلليل تعزيز تدريب
الرشطة بشأأن جرامئ امللكية الفكرية يف املنطقة ا ألفريقية ،مبا يف ذكل عن طريق اإعداد نسخ مالمئة للك دوةل.

أأول .متهيد عن ا ألريبو
 .1املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) يه منظمة حكومية دولية ُأنشئت مبوجب اتفاق لوسااك لعاا
 .1976و أأنشئت املنظمة لعدنة أأغراض مهنا تعزيز تطوير قوانني امللكية الفكرية لتلبية احتياجات أأعضاهئا وتأأسيس خدمات
مشرتكة وررامج تدريب ومساعدة أأعضاهئا يف احلصول عىل التكنولوجيا وتطويرها وبناء وهجات نظر مشرتكة بشأأن مسائل
امللكية الفكرية.
 .2ومتنح ا ألريبو أأصول امللكية الفكرية وتديرها نيابة عن ادلول ا ألعضاء فهيا ،وتوفر معلومات امللكية الفكرية لعمالهئا يف
شلك خدمات حبث ومنشورات و أأنشطة اإذاكء الوعي .وعضوية املنظمة مفتوحة مجليع ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألفريقي أأو
تضم ا ألريبو حاليا  19عضو  م :بوتسواما وإايسواتيين وغامبيا وغاما وكينيا وليسوتو وليبري ا
اللجنة الاقتصادية ألفريقيا .و ن
ومالوي وموزمبيق وماميبيا ورواندا وسان تويم وررينسييب وسرياليون والصومال والسودان و أأوغندا ومجهورية تزنانيا املتحدة
وزامبيا وزميبابوي .وادلول ا ألعضاء ايلحمتةل يه أأنغول ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وموريشخيوس ونيجري ا وسيشخيل
وجنوب أأفريقيا.

*

اإن الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه للمؤلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة العامة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثنيا .اسرتاتيجية ا ألريبو بشأأن التقليد والقرصنة
 .3ل خيتلف اثنان عىل أأ نن التقليد والقرصنة وصال اإىل مسختو ات مقلقة .وهو وضع يسخمتر ابلتفامق يف املنطقة ا ألفريقية كام
يف البدلان املتقدمة ،ولكن ألسخباب خمتلفة .وقد أأصبح اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية قضية هامة وملحة عىل الصعيد ادلويل،
مما أأررز رضورة ن
احلث عىل مزيد من التعاون النش بني احلكومات ،وبني أأحصاب احلقوق واحلكومات أأيضا.
 .4ويثري التقليد مشلكة خاصة يف أأفريقيا ،اإذ يقدر أأن  30يف املائة من سوق املسختحرضات الصيدلية مقدلة .وابلتايل
فا نإن رروز تدابري ماكحفة التقليد يف ترشيعات امللكية الفكرية اجلديدة يف أأفريقيا ليس مسختغراب .ويف العرص الرمقي اذلي
تصاعدت فيه حالت التعدي عىل منصات الإنرتنت الاجامتعية ،ل مناص من الاهامتا بتدابري امحلاية التكنولوجية و أأحاكا
وتقنيات ماكحفة التحايل أأيضا.
 .5ا نإن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية هو املفتاح لنظاا سديد محلاية امللكية الفكرية ،وهو نظاا سخيضطلع بدور حامس
يف النو الاقتصادي التنافيس والتنية وإاجياد فرص العمل يف الاقتصاد العاملي .وعىل املسختوى ادلويل ،تؤدي ا ألحاكا
املنصوص علهيا يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس دور ًا هام ًا يف تأأمني معيار احلد ا ألدىن من تدابري الإنفاذ عىل املسختوى
الوطين .وتدر ا ألريبو أأمهية بناء احرتاا امللكية الفكرية يف املنطقة ا ألفريقية ،وقد اختذت مبادرات لإذاكء هذا الاحرتاا عن
طريق التعاون مع ادلول ا ألعضاء وغريها من الرشاكء ذوي التفكري املامثل.
 .6ورمغ التحسينات الترشيعية ،فاإن غياب الوعي الاكيف حبقوق امللكية الفكرية و أأثرها الاقتصادي والاجامتعي يبقى أأحد
العوامل اليت تقوض اجلهود املبذوةل يف ماكحفة التقليد والقرصنة يف البدلان ا ألفريقية .ويضاف اإىل ذكل نقص التدريب
املسختداا وتوعية سلطات اإنفاذ القانون.
 .7ويف عاا  ،2013وضعت ا ألريبو اسرتاتيجية لتعزيز حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ركزت عىل مثانية جمالت ،أأحدها
هو أأنفاذ قوانني حق املؤلف .ونظرا اإىل أأن القرصنة والتقليد مرتفقان ببعضهام ،فقد اكن من املنطقي الرتكزي عىل اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية كلك .ويف هذا السخياق ،تتعاون ا ألريبو مع الويبو يف تعزيز اإذاكء احرتاا امللكية الفكرية يف املنطقة ا ألفريقية،
واختذت مبادرات لتعزيز هذه املساعي .ومن هذه اجلهود تطوير مواد تدريبية ،ابلتعاون مع الويبو ،بشأأن التحقيق يف جرامئ
امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائي ًا وإادراهجا يف مناجه مؤسسات تدريب الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو.

اثلثا .دليل الويبو التدرييب "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" لفائدة سلطات اإنفاذ القانون
واملدَّعني العامني
 .8يف يوليو  ،2014نظمت ا ألريبو ابلتعاون مع الويبو حلقة معل إاقلميية يف هراري ،زميبابوي ،هبدف اإذاكء الوعي
ابمللكية الفكرية يف صفوف قوات الرشطة ،واكن الهدف الهنايئ هو اإاتحة فرص مسختقبلية لتدريس امللكية الفكرية يف لكيات
الرشطة كطريقة لتكوين الكفاءات يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو .ويف هناية حلقة العمل،
أأشار املشاركون ،أأي رؤساء لكيات الرشطة ،اإىل احلاجة اإىل مواد تدريبية متكهنم من دمج جرامئ امللكية الفكرية مكوضوع يف
مناجه التدريب يف لكيات الرشطة .وتلبية لهذه احلاجة ،تعهدت الويبو بتطوير مواد تدريبية بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية
الفكرية ومالحقهتا قضائيا.
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 .9ويف يونيو  ،2015نظمت ا ألريبو مع الويبو ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية" 1حلقة معل إاقلميية لتدريب
املدربني بشأأن تدريس امللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو" يف هراري ،زميبابوي ،وخصصت
احللقة لضباط لكيات الرشطة .وهبذه املناسخبة ،أأطلقت الويبو "املواد التدريبية بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية
ومالحقهتا قضائيا" لفائدة سلطات اإنفاذ القانون واملدعني العامني (ادلليل التدرييب) ،وجشعت املشاركني عىل اسختادامه يف
لكيات الرشطة لنرش املعرفة بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويقدنا الكتاب اذلي أأل نفه السخيد لويس هارمز ،مائب رئيس
حممكة الاسختئناف العليا يف جنوب أأفريقيا سابقًا ،توجهيات عامة بشأأن العنارص القانونية للقرصنة والتقليد وقضا ا التحقيق
وا ألدةل يف ذكل اجملال .وضامما لسختادامه يف أأكرب عدد ممكن من الول ات القضائية ،وضع ادلليل التدرييب مبهنجية عاملية،
مبعىن أأنه يعمتد عىل القواعد ادلولية املتعلقة ابلتدابري اجلنائية ملعاجلة التعدي عىل امللكية الفكرية.
 .10وبعد حلقة العمل ،وردت ردود فعل من كينيا ومالوي ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا ،تؤكد أأن ادلليل
التدرييب قد أأدرج يف مناجه لكيات الرشطة الوطنية ،وتعمل بدلان أأخرى لتحقيق نفس الهدف .واستناد ًا اإىل هذا الاهامتا
ا ألويل وهبدف ز ادة ادلمع ،اسختكشفت ا ألريبو والويبو طرقًا لتكييف ادلليل ليوامئ الترشيعات اخلاصة ابدلول ا ألعضاء يف
ا ألريبو .ولهذا الغرض ،مجعت الويبو مبساعدة ا ألريبو معلومات عن ترشيعات  10سلطات قضائية يه :بوتسواما وغاما وكينيا
ومالوي وموزامبيق و أأوغندا ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا وزميبابوي ،و أأدرجت هذه املعلومات يف طبعة ا ألريبو من
دليل التدريب.
 .11ويف مارس و أأرريل  ،2018أأطلعت ا ألريبو دولها ا ألعضاء عىل ادلليل التدرييب اخملصص ،لتشجيع البدلان ا ألخرى
عىل تكييف ادلليل وفق ًا ألطرها الترشيعية واسختادامه ألغراض التدريب يف واكلت الإنفاذ الوطنية .فعىل سبيل املثال،
تعمل رشطة مجهورية زميبابوي ،عن طريق اإدارة التحقيقات اجلنائية ،عىل حتقيق هذه ا ألهداف.
 .12ويويم  2و 3يوليو  ،2018نظمت ا ألريبو ابلتعاون مع الويبو "حلقة معل لتدريب املدربني بشأأن تدريس امللكية
الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو" يف مقرها الرئييس يف هراري ،زميبابوي ،و أأطلقت خاللها نساة
ا ألريبو من ادلليل التدرييب رمسيا .وحارض يف حلقة العمل متحدثون من وزارة العدل يف الول ات املتحدة ا ألمريكية ومكتب
الياابن للرباءات واملكتب اجلنويب للمنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ،وحرضها كبار الضباط من لكيات الرشطة يف
ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو ،وأأتيحت للمشاركني فرصة مناقشة التقدا ايلحرز يف نساة زميبابوي من دليل التدريب.
 .13ويف نسخته املكينفة لفائدة  10اختصاصات قضائية ،أأصبح ادلليل مورد ًا قاميً لدلول ا ألعضاء يف ا ألريبو وينبغي
اسختادامه عىل أأمكل وجه يف ز ادة فعالية هجود اإنفاذ القانون ضد جرامئ امللكية الفكرية .وتتطلع ا ألريبو اإىل اإدراج ترشيعات
ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو اليت مل تُدرج بعد فغي النساة املنقحة من ادلليل.

رابعا .خامتة
 .14لقد ثبت أأن ادلليل التدرييب "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" هو مورد قمي تسختادمه العديد
من لكيات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو .ومن املتوقع اسختادامه عىل نطاق أأوسع يف أأنشطة تكوين الكفاءات اليت
تنظمها ا ألريبو عىل املسختوى ا إلقلميي ،وكذكل من جانب ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو عىل املسختوى الوطين .وسخيؤدي ادلليل
1

املعروف سابقا ابمس مكتب مواءمة السوق ادلاخلية (.)OHIM
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دور ًا حاسامً يف تدريب املسؤولني عن اإنفاذ القانون ومساعدهتم يف التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا يف
املنطقة ا ألفريقية.
[هناية الوثيقة]

