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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :أأغسطس 2019

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
جتربة منغوليا مع املساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو يف جمال إنفاذ امللكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يدة أأمارمورون أأمارتوفشني ،قامئة عىل الس ياسات القانونية ،اإدارة الس ياسات القانونية ،وزارة العدل
والشؤون ادلاخلية ،أأولنبااتر ،منغوليا*

امللخص
يف عام  ،2017تلقت منغوليا مساعدة ترشيعية من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف جمال حقوق الرباءات
والتصاممي الصناعية .وبناء عىل ذكلُ ،أعدت مشاريع قوانني لتعديل قوانني امللكية الفكرية احلالية  -ويه قانون الرباءات؛
وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ وقانون العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .وابتت مشاريع القوانني جاهزة للتقدمي
اإىل حكومة منغوليا من أأجل املوافقة علهيا قبل تقدميها اإىل برملان منغوليا يف عام  .2019ونوقشت مشاريع القوانني يف عدد من
اجللسات العلنية مع ا ألطراف املعنية مثل أأحصاب احلقوق واملهنيني وحمايم امللكية الفكرية اذلين يتصل معلهم بقطاعات
امللكية الفكرية.

*

الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلفني ول ر
تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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أأو ًل .املقدمة
أألف .منغوليا
 .1منغوليا بدل غري ساحيل يقع يف رشق أآس يا ويتامخ الصني وروس يا ،ويتجاوز عدد ساكنه  3.2مليون نسمة مع اإقامة
الثلثني تقريب ًا يف العامصة أأولنبااتر .ومنغوليا من بدلان القانون املدين والسلطة الترشيعية منوطة ابلربملان.
 .2ويف عام  ،2018اكن نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل  4009دولرات أأمريكية .1ويف العام نفسه ،اكنت 86.6
ابملئة من اإجاميل صادرات منغوليا من املنتجات املعدنية يف حني شلكت املنسوجات ومواد النس يج  6ابملئة تقريب ًا.2

ابء .مكتب منغوليا للملكية الفكرية
 .3اإن مكتب منغوليا للملكية الفكرية ( )IPOMهو واكةل حكومية اتبعة لوزارة العدل والشؤون ادلاخلية
( .)MOJHAومن مسؤوليات املكتب اإصدار شهادات الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية .ويف اإطار املكتب،
تعمل جلنة فض املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل البت يف اعرتاضات املدعني وغريمه الرامية اإىل اإبطال الرباءات
والعالمات التجارية .وجيوز ألي طرف من أأطراف املنازعة أأن يطعن يف قرار اللجنة أأمام القضاء.
 .4وقد انضمت منغوليا اإىل الويبو يف عام  1979ويه الآن طرف يف  16معاهدة تديرها الويبو .ويتلقى مكتب منغوليا
للملكية الفكرية س نو ًاي حنو  220طلب براءة و 210طلبات مناذج منفعة و 360طلب تصاممي صناعية و 3500طلب
عالمات جتارية (حملية ودولية) .3ويتلقى أأيض ًا س نو ًاي حنو  100طلب يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و 200طلب
يف اإطار نظام لهاي ،و 2200طلب يف اإطار نظام مدريد4.

جمي .قوانني امللكية الفكرية
 .5يتكون الترشيع املنغويل يف جمال امللكية الفكرية من قانون الرباءات (املعمتد يف عام  ،5)2006وقانون حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة (املعمتد يف عام  ،6)2006وقانون العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية (املعمتد يف عام  .7)2010وفض ًال
عن ذكل ،تُط َّبق صكوك ترشيعية أأخرى عند الاقتضاء ،مثل قانون اجلنح ،وقانون اإجراءات الانهتاك ،والقانون اجلنايئ،
وقانون الإجراءات املدنية ،وقانون امجلارك ،وقانون املنافسة.
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مكتب الإحصاءات الوطنية يف منغوليا ،تقرير عام .2018
مكتب الإحصاءات الوطنية يف منغوليا ،تقرير عام .2018
مكتب منغوليا للملكية الفكرية ،اإحصاءات .2018-2014
مكتب منغوليا للملكية الفكرية ،اإحصاءات .2018-2014
متاح عىل  WIPO Lexعرب الرابط التايل.https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/16223 :
متاح عىل  WIPO Lexعرب الرابط التايل.https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/8306 :
متاح عىل  WIPO Lexعرب الرابط التايل.https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/11774 :
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 .6وإاذ تقر حكومة منغوليا بأأمهية توليد امللكية الفكرية يف التنويع الاقتصادي ،حتتوي خطة العمل احلكومية للفرتة
 2020-2016عىل هدف هتيئة بيئة قانونية أأفضل لتشجيع املؤلفني عىل الإبداع والاس تفادة من أأعامهلم الإبداعية .ومن هذا
املنطلق ،أأنشأأت وزارة العدل والشؤون ادلاخلية فريق ًا عام ًال لإعداد مشاريع قوانني من أأجل تعديل قانون الرباءات ،وقانون
وزير العدل والشؤون
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقانون العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .ويرت أأس الفريق العامل ُ
ادلاخلية ،ويتكون من همنيني من مكتب منغوليا للملكية الفكرية ،واحملمكة العليا ،والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ،ووزارات
غري وزارة العدل والشؤون ادلاخلية ،وحمايم امللكية الفكرية ،و أأاكدمييني.
 .7وقد صيغت مشاريع القوانني مع مراعاة التعليقات الترشيعية اليت أأعدهتا الويبو بناء عىل طلب حكومة منغوليا .وتبت
احلكومة حالي ًا يف تقدمي مشاريع القوانني اإىل الربملان بصيغهتا املقرتحة .ومن اجلدير ابذلكر أأن مشاريع القوانني قد نوقشت يف
عدد من اجللسات العلنية مع أأحصاب احلقوق واملهنيني وحمايم امللكية الفكرية اذلين يتصل معلهم بقطاعات امللكية الفكرية.

اثني ًا .الإصالح اجلاري ل إالطار الترشيعي اخلاص ابلرباءات والتصاممي الصناعية يف منغوليا
أألف .املساعدة الترشيعية اليت قدمهتا الويبو
 .8تلقت منغوليا مساعدة ترشيعية من الويبو فامي يتعلق مبرشوع قانون الرباءات ( 2013و )2017ومرشوع قانون
التصاممي الصناعية ( .)2017واستناد ًا اإىل مشاريع القوانني املذكورة ،صيغ مرشوع قانون لتعديل قانون الرباءات .و أأوصت
الويبو بفصل ا ألحاكم املتعلقة ابلتصاممي الصناعية عن قانون الرباءات وإاصدار قانون قامئ بذاته بشأأن التصاممي الصناعية
لزايدة الوضوح 8.و أأقر الفريق العامل بوجاهة التوصية ولكنه قرر أأنه س يكون من الواحض مبا يكفي تنظمي التصاممي الصناعية يف
فصل منفصل عن ي
فصيل الاخرتاعات ومناذج املنفعة .ومن مث ،ابتت ا ألحاكم املتعلقة ابلتصاممي الصناعية تشلك الفصل  4من
مرشوع القانون اخلاص بتعديل قانون الرباءات.

ابء .التأأثري يف مرشوع القانون اخلاص بتعديل قانون الرباءات
 .9خلص الفريق العامل اإىل وجود احتياجات قانونية ومعلية لتعديل قانون الرباءات القامئ .مفن الناحية القانونية ،اكن من
الرضوري القضاء عىل التضارب والثغرات والازدواجية يف القانون وإادخال أأحاكم لتنفيذ املعاهدات والتفاقات ادلولية اليت
أأصبحت منغوليا طرف ًا فهيا منذ عام  .2006و أأما من الناحية العملية ،فاكن من املهم أأن يوصف مبزيد من التفصيل اإجراء منح
الرباءات وكذكل أأن يكون اجلدول الزمين ملنح الرباءات أأدق.
 .10وقد صيغ مرشوع القانون ليكون أأكرث تفصي ًال من القانون احلايل :فهو يتكون من تسعة فصول و 60مادة مقابل س تة
فصول و 30مادة يف القانون احلايل .ويمتزي مرشوع القانون املقرتح ابخلصائص التالية:

8

–

تعاريف منقحة بناء عىل تعليقات الويبو (مثل "املبدع" و"الاخرتاع" و"منوذج املنفعة"
و"التصممي الصناعي")؛

–

متطلبات خمتلفة لالخرتاعات ومناذج املنفعة؛

ينطبق قانون الرباءات لس نة  2006عىل الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية .ول ميزي بني الفئات الثالث يف املعامةل.
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–

اإبراز الفرق بني "حفص الإجراءات الشلكية" و"البحث" و"الفحص املوضوعي"؛

–

حتديد اجلدول الزمين لإجراءات منح الرباءات بدقة (حفص الإجراءات الشلكية ،والبحث،
والفحص املوضوعي)؛

–

أأحاكم منفصةل للك من التصاممي الصناعية والاخرتاعات ومناذج املنفعة؛

–

أأس باب حمددة لرفض منح الرباءة وإاجراءات الطعن يف قرارات الرفض؛

–

اإماكنية تعديل الطلبات والواثئق املتصةل هبا أأثناء اإجراءات منح الرباءات؛

–

فرتة الإهمال ،واملطالبة اب ألولوية بعد الكشف يف املعارض؛

–

–
–

بناء عىل طلب املودع (يقرر املودع امليض قدم ًا بطلبه بعد تلقي تقرير البحث من مكتب
الفحص املوضوعي ً
منغوليا للملكية الفكرية)؛
أأحاكم أأكرث تفصي ًال عن الرتخيص؛
متديد فرتات امحلاية من اترخي الإيداع كام ييل 10 :س نوات لامنذج املنفعة (س بع حالي ًا) و 15س نة للتصاممي
الصناعية (عرش حالي ًا).

 .11ولعل املشلكة الرئيس ية اليت تواجه منغوليا ليست الافتقار للترشيعات بقدر ما يه عدم وجود هجود منسقة بني لك
السلطات املتصة مثل امجلارك والرشطة واملدعني العامني والقضاء .ول شك يف أأن تكل اجلهود رضورية ألن مكتب منغوليا
للملكية الفكرية وحده لن يسعه القضاء عىل حالت انهتاك امللكية الفكرية .ومن مث ،طلبت منغوليا مؤخر ًا من الويبو تنظمي
حلقة معل عن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من أأجل اإعداد الهيئات املتلفة اإعداد ًا أأفضل لواجباهتا يف جمال اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية.

اثلث ًا .اإنفاذ الرباءات والتصاممي الصناعية يف منغوليا
 .12اإن الغرض من مرشوع قانون الرباءات هو "...تنظمي منح الرباءات فامي خيص الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي
الصناعية؛ وحامية احلقوق الاس تئثارية للمخرتعني و أأحصاب الرباءات؛ وتنظمي اس تغالل الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي
الصناعية احملمية مبوجب براءة؛ وحتفزي النشاط الابتاكري والهنوض ابلصناعة".9
 .13وحيتوي اجلزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) عىل املعايري ادلولية
ادلنيا لإنفاذ امللكية الفكرية .و أأوصت الويبو ،يف تعليقاهتا ،بأأن بعض الالزتامات الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس،
مثل تكل املتعلقة ابلتدابري املؤقتة ،والتعويضات ،وا ألوامر القضائية ،وا ألدةل ،ل يلزم ابلرضورة اإدراهجا يف قوانني امللكية
الفكرية نفسها ولكن ميكن تنفيذها يف اإطار صكوك قانونية أأخرى .ويف منغوليا ،يُكفل اإنفاذ قانون الرباءات مبوجب قوانني
9
ينص قانون الرباءات احلايل ( )2006عىل أأن غرضه هو "اإثبات ملكية املؤلفني وماليك الرباءات والشهادات لالخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي
الصناعية ،وتنظمي اس تخدام الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية".
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خمتلفة مثل قانون اإجراءات الانهتاك وقانون الإجراءات املدنية .وتمتزي منغوليا إابطار قانوين موحد للك أأنواع الانهتأاكت
وإاجراء يُطبَّق يف حالت الانهتاك .ومن مث ،فاإن اإدراج أأحاكم بشأأن اإجراءات الانهتاك والتدابري املؤقتة وا ألدةل وعبء
الإثبات والتعويضات والعقوابت س يؤدي اإىل الازدواجية .وعليه ،اختارت منغوليا عدم القيام بذكل.
 .14ويشمل مرشوع قانون الرباءات أأحاكم ًا ِّر
تنظم دور مفتيش ادلوةل العاملني يف مكتب منغوليا للملكية الفكرية .اإذ ُُكف
هؤلء املفتشون ابإجراء معليات تفتيش ومراقبة متصةل ابمللكية الفكرية وفق ًا لقوانني امللكية الفكرية ،وقانون التفتيش
احلكويم ،وقانون اجلنح ،وغريها من القوانني واللواحئ املعنية يف منغوليا .وملفتيش ادلوةل السلطات واملسؤوليات التالية:
–

أأثناء معلية التفتيش ،وقف أأي اإجراءات تنهتك قانون الرباءات وغريها من اللواحئ املعنية ،ومصادرة الواثئق
واملواد املالفة مبا يامتىش مع القوانني املعنية املعمول هبا؛ ومطالبة املواطنني والكياانت القانونية واملسؤولني
بوقف الانهتأاكت وتنفيذ ذكل الطلب؛

–

البت يف حظر بيع املنتجات املتعدية أأو اإتالفها أأو اس تخداهما عند الاقتضاء ألغراض أأخرى؛

–

فرض عقوابت وفق ًا لقانون اجلنح.

 .15وميكن الطعن يف القرارات الصادرة عن مفتيش ادلوةل أأمام املفتش العام لدلوةل (رئيس مكتب منغوليا للملكية
الفكرية) و أأمام احملامك.

رابع ًا .اخلامتة
 .16اإن منغوليا ممتنة للمساعدة الترشيعية اليت قدمهتا الويبو هبدف حتسني الإطار الترشيعي للملكية الفكرية .وس تواصل
منغوليا العمل عىل زايدة حامية حقوق امللكية الفكرية وماكحفة حالت الانهتاك.
[هناية الوثيقة]

