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WIPO/ACE/14/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  26 التارخي:

 بالإنفاذ المعنية الاستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 الملكية الفكرية حقوق تنسيق إنفاذ

عدادمساهامت   الربازيل واليوانن واملغرب والربتغال ومجهورية كوراي واإس بانيا والولايت املتحدة من اإ

نفاذ، خالل دورهتا الثالثة عرشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  .1 ىل  3اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ سبمترب  5اإ

عات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية ، عىل أأن تنظر اللجنة، خالل دورهتا الرابعة عرشة، يف عدة موضو 2018

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية  اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

ل واليوانن واملغرب الربازيس بع دول أأعضاء )مساهامت هذا الإطار، تعرض هذه الوثيقة  شامةل وفعاةل". ويفو بطريقة متوازنة 

س بانيا والولايت املتحدة نفاذوالربتغال ومجهورية كوراي واإ  امللكية الفكرية. حقوق ( بشأأن جتارهبا يف جمال تنس يق اإ

امللكية  حقوق ويف الربازيل واليوانن، اس تجابت السلطات احلكومية لزايدة الاجتار غري املرشوع ابلسلع املتعدية عىل .2

نشاء خصصة، تتأألف من ممثلني عن القطاعني العام واخلاص، لتتوىل مسؤولية تنس يق اجلهود تكياانت م  الفكرية من خالل اإ

مسامهة الربازيل هيلك اجمللس الوطين املعين مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية  وتصفالوطنية ملاكحفة القرصنة والتقليد. 

(CNCP)  ليه. ويسعى اجمللس، من خالل تنس يق اجلهود خمتلف مس توايت احلكومة، اإىل ماكحفة  عربوالوظائف املس ندة اإ

؛ فتنطوي الوسائل التعلميية عىل أأنشطة لإذاكء الوعي عىل حد سواء وسائل تعلميية ومقعية من خاللازيل القرصنة يف الرب 

نفاذ القانون ضد الاجتار يف السلع املتعدية عىلدلى املس هتكل، أأما الوسائل القمعية فرتكز عىل معليا امللكية  حقوق ت اإ

ىل  (SKYEAAP)الفكرية. ويف اليوانن، تسعى الهيئة التنس يقية ملراقبة الأسواق وماكحفة الاجتار غري املرشوع   توفرياإ

ل املعلومات وتعزيز ثقافة من خالل تبادتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية لالجتار غري املرشوع للسلع امل  فريدةاس تجابة 
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نفاذ املعنية. و  كيف متكنت سلطات  مسامهة اليوانن، تصف ك املعززهذا الهنج املشرت كجزء من التعاون بني مجيع سلطات الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليواننية من حتديد مكية هائةل من   عىل مدى الس نوات الأربع املاضية.ومصادرهتا املقدلة  السلعاإ

لس هتالك اب فامي يتعلقوممارسة عىل الصعيد الوطين  لزرع ثقافةمسامهة الربتغال أأربع أأدوات اس ُتحدثت  وتصف .3

برانجما  يف الربتغال  (IGAC)لهذه الغاية، وضعت هيئة التفتيش العامة للأنشطة الثقافية  القانوين للمحتوى الإبداعي. وحتقيقا  

طار ماكحفة القرصنة مبادرة حلجب  وأأطلقتتعلمييا  لإذاكء الوعي،  الإنرتنت، كام أأنشأأت منصات لزتويد  عرباملواقع يف اإ

ىل احملتوى  . وابملثل يف وتزويد مرويج الأداء الفين مبعلومات حول الرتاخيصالإنرتنت  عرب القانويناملس هتلكني ابلنفاذ اإ

نفاذ حقوق  س بانيا، أأقرت احلكومة أأيضا  برضورة اتباع هنج متعدد التخصصات لإ قام املكتب امللكية الصناعية يف البدل. و اإ

فاعةل من القطاعني العام الهات خمتلف اجل بتنس يق وضع خطة شامةل تضم  (OEPM)الإس باين للرباءات والعالمات التجارية 

نفاذ حقوق امللكية  ىل الصناعيةواخلاص وقطاع اخلدمات، من أأجل تنس يق هجود اإ . وتشمل املبادرات الإس بانية الرامية اإ

ذاكء الوعي، وحتسني  تدابريحفة الاجتار ابلسلع املقدلة، ماك القضائية والنيابية يف قضااي انهتاك  الإجراءاتتنظميية وأأنشطة اإ

ضافة اإىل حتسني مجع البياانت املتعلقة الصناعيةحقوق امللكية   .الصناعيةحقوق امللكية  بدعاوى انهتاك، اإ

يعية لتعزيز حامية حقوق امللكية الصناعية. وتزيد هذه التعديالت وقامت مجهورية كوراي مؤخرا  بسّن تعديالت ترش  .4

تعويضات عن عىل حقوق امللكية الفكرية من خالل وضع نظام عن قصد من مقدار التعويضات عن الرضر وردع التعدي 

ولية اجلنائية لنهتأاكت املسؤ ونطاق توس يع تعريف من خالل فامي يتعلق ابنهتأاكت الرباءات والأرسار التجارية، و  كعقوبة الرضر

ميكن الآن : الرشطة القضائية اخلاصةسلطة  ا  ( أأيضKIPOوسع املكتب الكوري للملكية الفكرية )الأرسار التجارية. و 

جراءات اكنوا يتخذون اذلين  ،لمسؤولني الإدارينيل  نفاذيف السابق اإ لتحقيق ا، فقط ضد انهتأاكت العالمات التجارية القانون اإ

 ع جرامئ امللكية الفكرية.يف مجيع أأنوا

انهتأاكت حقوق امللكية  ضداحلكومية املتخذة  التدابريوتتناول املسامهتان من املغرب والولايت املتحدة الأمريكية  .5

ذ تركز عىل  ابلتقليد، تفسريا  لعالمة التصديق اجلديدة  قطاع معنّي متأأثرالفكرية يف ظروف حمددة. وتقدم مسامهة املغرب، اإ

ىل  درأاك  يف البالد.  املقدلةقطع غيار الس يارات ب الاجتاردع ر "سالمتنا" اليت هتدف اإ قطع غيار تقليد شلكه ي لهتديد اذلي ل واإ

قطع   أأنيصدق عىلالعالمات  نحمل نظام  بوضع للتقييس، قام املعهد املغريب منتجي ومس تخديم هذه السلععىل الس يارات 

التحدي أأيضا  تتناول وتعرض مسامهة الولايت املتحدة الأمريكية، اليت  .املفصةللرشوط الاس تخدام  غيار أأصلية وفقا  ال 

نفاذ القانون، تفاصيل عن  اذليعميل ال نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مناطق التجارة  اخلطر اذلي هيددتواهجه سلطات اإ اإ

أأنشطة غري  اخلارجيةالتجارة ناطق ا اخلصائص الاقتصادية الفريدة مل لكيفية اليت قد جتذب هبمع الرتكزي عىل ا. و اخلارجية

نتاج قانونية لتحسني حامية  املُتّخذة التدابري، تصف املسامهة والاجتار هبا تنهتك حقوق امللكية الفكرية السلع اليت، مثل اإ

 امللكية الفكرية يف هذه اجملالت احملددة.

 ابلرتتيب التايل: وترد املساهامت .6

 4.............................................خطة أأعامل اجمللس الوطين املعين مباكحفة جرامئ القرصنة وامللكية الفكرية يف الربازيل

نفاذ امللكية الفكرية يف اليوانن  املرشوع التعاون بني الهيئة التنس يقية ملراقبة الأسواق وماكحفة الاجتار غري  -تنس يق اإ

نفاذ اليواننية   11.....................................................................................................................وسلطات الإ
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نظام جديد ملنح عالمة التصديق لقنوات توزيع قطع غيار الس يارات يف املغرب: عالمة التصديق "سالمتنا" تاكحف 

 19.......................................................................................................................................تقليدال 

نفاذ  25.......................هنج الربتغال يف التعامل مع التعدي عىل حق املؤلف اعامتدا  عىل الوقاية والوسائل الرتبوية والإ

 31....................................................تعديالت ترشيعية جديدة لتعزيز حامية امللكية الصناعية يف مجهورية كوراي

س بان  املقدلة السلعخطة العمل الوطنية الشامةل ملاكحفة بيع  نفاذ حقوق امللكية الصناعية يف اإ  37............يا...............واإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مناطق التجارة اخلارجية  42............................................................................اإ

[تيل ذكل املساهامت]
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 اكحفة جرامئ القرصنة وامللكية الفكرية يف الربازيلاملعين مبأأعامل اجمللس الوطين خطة 

عداد الس يد لوتش يانو تمي، الأمني الوطين لشؤون املس هتكل ورئيس اجمللس الوطين  اكحفة القرصنة املعين مبمسامهة من اإ
مانة الوطنية لش (،CNCPوجرامئ امللكية الفكرية ) يزابيال مايولينو، مستشارة الأ  برازيليا، ،ون املس هتكلؤ والس يدة اإ

 الربازيل

 ملخص

وهو الكيان الربازييل املسؤول عن  ،2004اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية يف عام مب املعيناجمللس الوطين  أأنشئ

اكحفة املعين مبأأنشطة اجمللس الوطين  عنتقدم هذه املسامهة نظرة عامة و تنس يق ماكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية. 

 .2022حىت عام  اجلاريةمشاريعه و  وتشكيلتهالقرصنة وجرامئ امللكية الفكرية السابقة واحلالية، 

 جرامئ القرصنة وامللكية الفكرية  ةاملعين مباكحفاجمللس الوطين  .أأول  

ن، ول س امي ملاكحفة جرامئ امللكية الفكريةاليت تدفع هناك العديد من الأس باب  .1 جرمية عرب  يه القرصنة القرصنة. اإ

ط رتكبوطنية شديدة التعقيد لها تداعيات عاملية، تُ  ا وثيق ا ابجلرامئ القرصنة رتبط وتاجلرمية املنظمة ادلولية.  اريف اإ ارتباط 

اختاذ  تهتاون يف، ل ينبغي لدلوةل أأن املسأأةلالأخرى، مثل غسل الأموال أأو الاجتار ابخملدرات والأسلحة. ونظرا  خلطورة 

جراء ملاكحفة القرصنة بال هوادة، مبا تدفع خرى ابلإضافة اإىل ماكحفة اجلرمية املنظمة، هناك أأس باب أأ واكحفهتا. مل صارمة اتاإ

 عىل الابتاكر وحصة وسالمة املس هتلكني.و يف ذكل اخملاطر اليت تشلكها القرصنة عىل صورة البدل واقتصاده 

واملقرصنة يف مجيع  املقدلةاملنتجات  منالاقتصادي قمية التجارة ادلولية يف امليدان منظمة التعاون والتمنية  قدرتو  .2

تشري بياانت املنتدى و . 2016لعام  1امجلارك مضبوطات، بناء  عىل بياانت أأمرييك مليار دولر 509أأحناء العامل مببلغ 

ىل أأن الربازيل خرست يف عام  والالرشعيةالوطين الربازييل ملاكحفة القرصنة  مليار رايل برازييل  193وحده  2018اإ

قطاع ا صناعي ا، مبا يف  13يف ابملنتجات املقدّلة الاجتار غري املرشوع القرصنة ومرييك( نتيجة مليار دولر أأ  48)حوايل 

 ذكل الرضائب املفقودة، كام هو مبني يف الشلك أأدانه:

  

                                         

آراء املؤلفني وحدمه، ول   آراء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو.  تعكسالآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ  أ

اجتاهات التجارة يف السلع املقدلة (، 2019) (EUIPOالاقتصادي ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )يف امليدان منظمة التعاون والتمنية   1

 https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en ، متاحة عىل:واملقرصنة
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 .2018 عام بياانت .2018املصدر: املنتدى الوطين ملاكحفة القرصنة والالرشعية، 

 .2017عام البياانت املتعلقة ابخلسائر يف قطاع النظارات الشمس ية يه من  *

 

توظيف س ياسات عامة عىل  2القرصنة يف الربازيلجرامئ امللكية الفكرية و يف هذا الس ياق، تتطلب ماكحفة و .3

حتقيقا لهذه و  .اودولي اوتعلميي رادعو  اومؤسس ي اترشيعي ابعالإجراءات احلكومية ط تتخذجيب أأن كام جهبات خمتلفة. 

وزارة العدل والسالمة العامة يف عام ل التابع اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  أأنشئالغاية، 

بعد تقرير هنايئ صادر عن جلنة التحقيق الربملانية املعنية ابلقرصنة  ،5.244/04مبوجب املرسوم الرئايس رمق  2004

نشاء ازيلية يف اجلرمية املنظمة ادلولية وأأوىصوصف تطور القرصنة الرب  اكحفة القرصنة وجرامئ املعين مباجمللس الوطين  ابإ

 .الفكرية امللكية

                                         
( وقانون الربجميات )القانون رمق 9279/1993يصف القانون الربازييل جرامئ امللكية الفكرية يف القانون اجلنايئ وقانون امللكية الصناعية )القانون رمق   2

هم وتف يف الربازيل.  برتكاليت تالقرصنة يه أأكرث جرامئ امللكية الفكرية و (. 910/1998رمق ( وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة )القانون 9609/1998

ا القرصنة  نتاج منتج دون موافقة الرشكة املصنع اأأهنعىل معوم  عادة اإ ا عىل و رباءة. الأأو  املؤلف ة الأصلية أأو دفع رسوم ترخيص حقاإ تش متل القرصنة أأيض 

، املؤلفالقرصنة معل ينهتك حق أأن القانون اجلنايئ ذكر يو . ذه السلعأأو الاجتار هب، تقدل العالمة التجارية لطرف اثلث تصنيع السلع املقدلة اليت تنسخ أأو

نشاء رمغ ) 5244/2004املرسوم الرئايس حيدد و  ارتاكب القرصنة عىل أأهنا ( (CNCPاجمللس الوطين املعين مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية )اإ

هناك جرامئ أأخرى متعلقة ابمللكية الفكرية، مثل اإساءة اس تخدام امس وامس و املؤلف واحلقوق اجملاورة.  جميات وقانون حقدرجة يف قانون الرب اجلرامئ امل

 هذه اجلرامئ مدرجة يف قانونو رامئ ضد قانون العالمات التجارية واملنافسة غري املرشوعة. اجلالاخرتاعات و التعدي عىل مس تعار دون ترخيص و 

 الصناعية. امللكية
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من أأعضاء من القطاع اخلاص واحلكومة يف  اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  ويتكون .4

رشاك الواكلت احلكومية وربط  مسؤولته يفحماوةل لمتثيل مجيع أأحصاب املصلحة، ابلنظر اإىل  ابلقطاع اخلاص  هاتنس يق واإ

 .الفكرية وامللكيةالقرصنة جرامئ واقرتاح س ياسات عامة ملاكحفة 

الرشطة الفيدرالية للطرق ؛ و الرشطة الفيدراليةو  ؛ميثل احلكومة أأعضاء من وزارة العدل والسالمة العامةو  .5

وزارة ؛ و وزارة الشؤون اخلارجيةو  ؛وزارة الاقتصاد؛ و الفيدرالية؛ وسكراترية السالمة العامة؛ ومأأمورية الرضائب الرسيعة

؛ يدرايلجملس الش يوخ الف وعن  ؛جملس النوابوعن  ؛وزارة املواطنة؛ و العلوم والتكنولوجيا والابتاكرات والتصالت

واملعهد ؛ املعهد الوطين للقياسو  ؛الواكةل الوطنية للسيامن؛ و الواكةل الوطنية للمراقبة الصحيةو  ؛الوطنية لالتصالت والواكةل

 الوطين للملكية الصناعية.

والرايضة والفيديو والألعاب والتجارة  والنس يجالربجميات  تضموميثل القطاع اخلاص مجعيات تشمل قطاعات  .6

 واحليواين البرشي اخملصصة لالس تخداموالأهجزة الطبية دوية الأ السمعية البرصية و  صنفاتوامل  الزجاج والتبغو  واخلدمات

ىل  ىل امجلعياتوتقومي العظام واملرشوابت. ابلإضافة اإ اجمللس، هناك فريق للمتعاونني يتكون من ممثلني عن  املنمتية اإ

املعين اجمللس الوطين خربة يف جمالت تركزي  اخدمات احرتافية أأو دلهياليت تقدم  اجملمتع املدينالقطاع العام وهيئات 

دعوة  اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين ميكن لرئيس و . اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةمب

اكحفة القرصنة املعين مباجمللس الوطين تعاوهنم لتحقيق أأهداف تطلّب لكام ة اجمللس هؤلء املتعاونني للمشاركة يف أأنشط

 .وجرامئ امللكية الفكرية

اكحفة املعين مباجمللس الوطين ، هممة رئاسة املس هتلكنيالوطين احلايل لش ئون  الأمني تمي،الس يد لوتش يانو  وىلتو  .7

 .2019عام  مطلع ابتداء من امللكية الفكرية مئالقرصنة وجرا

 وأأنشطته اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  أأغراض .اثنيا  

ىل الرامية للجهود وثيقا تنس يقا اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  هنج يس تلزم .8  اعامتد اإ

ن. تعقيداهتا بلك املشلكة ملعاجلة تدابري  والولايت البدلايت تشمل أأن ويتعني امجليع يه مسأأةل هتم القرصنة ماكحفة اإ

( الرادعة املبادرات) املقرصنة املنتجات عرض لردع املبادرات تنفيذ قصد املدين معوما واجملمتع الفيدرالية واحلكومات

 (.الاقتصادية واحلوافز التعلميية املبادرات) وطلهبا

 تدابري واقرتاح دراسة املسؤول عن اجلهاز يةاكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكر املعين مباجمللس الوطين ويعد  .9

جراءات  تدريب ويعزز ويساعداجمللس  يبادر ذكل، اإىل ابلإضافة. الربازيل يف الفكرية امللكية وجرامئ القرصنة ماكحفة واإ

 ملاكحفة أ ليات يقرتح كام. الفكرية امللكية جبرامئ املتعلقة املعلومات ومعاجلة العمليات يف املشاركني العموميني املوظفني

، مس توردة اكنت لو حىت اليت ميكن، املنتجات أأو املقرصنة املنتجات اس ترياد أأو  القرصنةتسهّل  امواد تشلك أأن قانوان 

 .غريها من جرامئ امللكية الفكرية

 خطة أأول اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  صاغ مبسؤولياته، الوفاء أأجل ومن .10

 مثل الربازيل، يف القرصنة ملاكحفة حمددا توجهيا 99 تتكون من ووضع خطة معل. 2005 عام يف هل وطنية اسرتاتيجية

الفيدرالية.  ومأأمورية الرضائب الرسيعة للطرق الفيدرالية والرشطة الاحتادية الرشطة دلن من املقرصنة املنتجات مصادرة
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ىل الإشارة وجتدر طار يف أأنه اإ  هو الرادعة املبادرات من الهدف يكون أأن ينبغي القرصنة، ملاكحفة ازيليةالرب  الس ياسة اإ

 موضوع املس هتلكون يكون أأن ينبغي حني يف القانونية، غري الأنشطة هذه مثل يف تتحمك اليت الإجرامية املنظامت

 لرشاء الاقتصادية احلوافز من يس تفيدوا أأن كام جيب – للساكن سالح أأقوى التعلمي ما دام – التعلميية املبادرات

 .املرشوعة املنتجات

اجمللس  أأنشأأ  ،2008 عام ويف. 2013و 2008 عايم التوايل يف عىل والثالثة الثانية الوطنيتني اخلطتني وصيغت .11

ا مرشوع ا 23ة اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرياملعين مبالوطين   والولايت الفيدرالية العامة الهيئات مع ابلرشاكة جديد 

اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية املعين مباجمللس الوطين  وقّع ،2011 عام ويف. 3املدين اجملمتع مشاركة والبدلايت، فضال عن

 .والطيب البرصي السمعي القطاعني يف القرصنة ملاكحفة الربازيل يف كياانت مع تعاون اتفاقات الفكرية

 يف صيغت الرابعة ويه الأحدث حيث اخلطة صنة وجرامئ امللكية الفكريةاكحفة القر املعين مبلس الوطين اجمل ووضع .12

اجمللس الوطين  هممة مع املتسقة الاسرتاتيجية الأهداف حتدد ويه. 2021 اإىل 2018 الأعوام من وتشمل 2018 عام

 الصةل ذات واجلرامئ القرصنة ماكحفة بشأأن عامة س ياسات واقرتاح لتطوير اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مب

 ماكحفة أأنشطة لتشمل اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين اليت اختذها  الإجراءات نطاق وتوس يع

ىل الرضييب والهترب السلوك وسوء الهتريب  شلك الغرض، وحتقيقا لهذا. الفكرية امللكية حقوق حامية أأنشطة جانب اإ

 ادلعاية وجلنة الإلكرتونية التجارة جلنة ذكل يف مبا تقنية جلاان اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين 

ىل ما س بق، و . تسديد املدفوعات وطرق الإنرتنت عرب ضافة اإ  التصالت قطاع عىل تركز املعدات اليت جلنة تقوماإ

 احملموةل الهواتف بوقف 2019 مارس منذ قام واذلي ،Legal Cellphone ابمس مرشوع بتنفيذ والالسلكية السلكية

 .املس هتلكني مع تنبيه هبا العبث مت اليت

برام  التفاوض ،2019 عام ، خاللاكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  ويعزتم .13 بشأأن اإ

 قاعدة وتطوير( الئامتن مثال بطاقات) الإلكرتونية ادلفع لوسائل املصدرةواجلهات  الإلكرتونية التجارة منصات مع اتفاقات

 ذكل، اإىل ابلإضافة. الصةل ذات واجلرامئ الفكرية امللكية جرامئ عن الناجتة املنتجات مضبوطات جحم بشأأن عامة بياانت

دماج اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  يعزتم  أأنشطة خمتلف مع وامجلارك الرشطة معليات اإ

مأأمورية الرضائب عىل مس توى الولايت  الفيدرالية، الرسيعة الطرق رشطة الفيدرالية، الرشطة) العامة الواكلت

 (.وادلفاع عنه املس هتكل حامية وبرامج املدنية والرشطة والفيدرايل،

 خالل من الربازيل يف الأعامل وبيئة القانوين الأمن لتعزيز الإجراءات من اجمللس عدد اقرِتح ذكل، اإىل ابلإضافة .14

ىل العامة، الس ياسات ىل الرامية الأعامل مبادرات جانب اإ ىل الإجراءات هذه وهتدف. النظايم الاقتصاد تعزيز اإ  دمع اإ

دارة  .الاقتصادية واحلوافز والردع التعلمي: تثالثة جمال هذه التدابري حتت وتندرج الأعامل ورايدة الابتاكر اإ

                                         
 مزودي مع والتعاون الرشأاكت( 5 القرصنة؛ ملاكحفة بوابة( 4 القرصنة؛ ضد التجارة( 3 ؛منصف قانوين( 2. قرصنةبدون  مدينة( 1: يه املشاريع  3

( 9 القرصنة؛ ملاكحفة مريكوسور لسجم( 8 القرصنة؛ ضد التعلمي أأو املدرسة خارج القرصنة( 7 الولايت؛ يف املتخصصة الرشطة مراكز( 6 الإنرتنت؛ خدمات

 فريق( 14 الإدارية؛ الإدارة( 13. للقرصنة الشعاعي التصوير( 12 البياانت؛ قاعدة( 11 القرصنة؛ ملاكحفة الوطنية اجلائزة( 10 ؛العامني الوالكء تدريب

 مفهوم( 19 القرصنة؛ - 0800( 18 القرصنة؛ ملاكحفة مبتكرة حلول( 17 الترشيعي؛ التحسني( 16 القرصنة؛ ملاكحفة ادلولية الرشأاكت( 15 املسامهني؛

 .الاقتصادية املبادرات( 23 الأخرى؛ احلكومية الربامج يف" القرصنة" موضوع دمج( 22. املؤلفات مسابقة( 21 الإعالنية؛ امحلالت( 20 الإعالن؛
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 خالل ، مناكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  يسعى التعلميية، ابملبادرات يتعلق وفامي .15

ىل اللجان جراء التقنية، اإ  والإعالن املدفوعات ووسائل سداد املعّدات وتسويق الهتريب ماكحفة بشأأن حمددة دراسات اإ

 مع اتفاقات أأيضا توقيع اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  يعزتمو . الإلكرتونية والتجارة الرمقي

 بشأأن للتشاور( UNDP) الإمنايئ املتحدة الأمم وبرانمج( اليونسكو) والثقافة والعمل للرتبية املتحدة الأمم منظمة

 عىل جناعة الأكرث العامة والس ياسات الرمقية املنصات عىل القرصنة ملاكحفة املامرسات أأفضل مثل الصةل، ذات املوضوعات

ا اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  ويرى. والردع الوقاية  حتالف عقد املهم من أأنه أأيض 

 اإىل ابلإضافة. الأمريكية املتحدة الولايت يف الفكرية امللكية حقوق لتنس يق الوطين واملركز العدل وزارة مع اسرتاتيجي

 واس تعادة الصةل ذات الترشيعية التدابري اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  سيتابع ذكل،

 .الصناعية للملكية الوطين املعهد مع ابلرشاكة التجارية العالمات تزوير ملاكحفة الوطين ادلليل وحتسني

 لهذا. املس هتكل سالمة عىل املرشوعة غري املنتجات مبخاطر الاجامتعي الوعي اإىل الافتقار يف التحدي ويمتثل .16

اثرة أأجل من الإعالم وسائل اإرشاك اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  حياول السبب،  اإ

ذاكء املس هتلكني مع مناقشات  غري ملنتجاتاباملنظمة عرب الاجتار  اجلرمية متويل مسأأةل كيفية خبصوص العام الوعي واإ

ا اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  وتقوم. املرشوعة ىل تستند محالت بتطوير أأيض  رشادات اإ  اإ

  .4نفسها املسأأةل هذه بشأأن الاقتصادي امليدان يف والتمنية التعاون منظمة

ا اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  يعزتم التدابري، هذه اإىل ابلإضافة .17  يف الاس مترار أأيض 

جراءات اختاذ ا املهم ومن رادعة، اإ  من العديد تنظمي ورمغ. اجلديدة الإدارة يف الآن حىت ُأجنز ما عىل الضوء تسليط جد 

ل أأن ،2016 عام يف روس يف الس يدة السابقة الرئيسة عزل واملنفصةل، منذ الكبرية، الأنشطة  بني البياانت من مجع اإ

( الرضائب الأغذية والأدوية ومأأمورية والهيئات املعنية بتنظمي واجلهوية الفيدرالية والرشطة البدلية) العامة خمتلف الكياانت

 هذه وحلل .البعض بعضهم مع التعاون عىل وتشجيعها مسأأةل التنس يق بيهنا متاما مثل الربازيل، يف حتداي   ما لبث ميثل

 الإمنايئ املتحدة الأمم برانمج من يطلب أأن اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين  يعزتم املشلكة،

 .العامل أأحناء مجيع يف املس تفادة وادلروس املكتس بة اخلربات بشأأن التدريب توفري واليونسكو

اكحفة القرصنة املعين مباجمللس الوطين  أأعضاء بذلها اليت خمتلف اجلهود بشأأن متاحة اكمةل بياانت الافتقار اإىل ورمغ .18

ل أأنه  (،قاعدة بياانت لأنشطته بيناجمللس ي  لأن حالي ا املعاجلة قيد املسأأةل)يف الس نوات الأخرية  وجرامئ امللكية الفكرية اإ

 الطرق رشطة ترشف علهيا اليت ،Labarus 2019 معلية وتعد. اجلارية العمليات بعض عىل الضوء تسليط املهم من

دف احلد من اجلرمية العابرة للحدود والاجتار ، هبالعملية هذه وبدأأت. املبادرات هذه أأمه من واحدة الفيدرالية، الرسيعة

 تعزيز اإىل سعتو  ،2019 مارس 14 يف ،حقوق امللكية الفكرية( تعدية عىلابلسلع غري املرشوعة )مبا يف ذكل السلع امل 

 والتحليل الرشطة لس تخبارات وفق ا الاسرتاتيجية املناطق ويف ادلوةل حدود عىل العمل خالل من املنظمة اجلرمية ماكحفة

                                         
 عىل الرتكزي مع ،ادلول بني التعاون حتسني اإىل الاس هتالكية املنتجات سالمة حول الاقتصادي والتمنية يف امليدان التعاون منظمة معل يريم  4

 من ملزيد. العامل أأحناء مجيع يف الإنفاذ والتنظمي وسلطات املنتج سالمةسوق  راقبةاملعنية مب هيئاتال  بني التعاون من املزيد وتشجيع املعلومات تبادل تسهيل

 املس هتكل،حامية  س ياسةال  حول املنتجات الاس هتالكية سالمة جلنة حول املعلومات مشاركة تعزيز حول تقريرو  ،OECD (2010): راجع املعلومات،

 :عىل متاح

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/fina 
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ا، 697 598و س يارة 095 666 مجموعه ما تفتيش مت وحدها، العملية هذه ويف. اجلنايئ ىل أأدى مما خشص   18.37 ضبط اإ

 طلقة أ لف 10و سالحا انراي 155و السجائر من حزمة مليون 10.7و الكواكيني من طن ا 2.11و املارجيواان من طن ا

 يف الرشطة ضابطا من ضباط 703 تدريب عن أأسفر الرشطة، لقوة تدريبيا حداث 25 نُظم العملية، ولأغراض. ذخرية

ا 2 294الرشطة  اعتقلت ذكل، اإىل ابلإضافة. اجملموع . قانونية غري أأنشطة يف متورطة س يارة 611 واس تعادت خشص 

   .أأخرى يف الس ياق نفسه والهيئات املعنية ابلتنظمي معليات الرضائب ومأأمورايت ونظمت الرشطة

 السجائر، أأولوية أأخرى من أأولوايت عىل خاص بشلك الرتكزي مع املقدلة، السلع يف وشلكت مسأأةل الاجتار .19

 سوق من املائة يف 54 املهربة السجائر ومتثل، حاليا،اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية. املعين مبلس الوطين اجمل

ا السجائر هذه وتشلك. الربازيل يف السجائر ا هتديد  ىل التصنيع ظروف سوء بسبب الإنسان، لصحة كبري   والافتقار اإ

 .والسالمة الصحة معايري

جراءاتاكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية املعين مباجمللس الوطين  يتخذ الوضع، هذا تغيري أأجل ومن .20  رادعة، اإ

طار يف تُتخذ اليت كتكل  الطرق ورشطة الفيدرالية مأأمورية الرضائب تبذل ذكل، اإىل ابلإضافة. Labarus معلية اإ

ا الفيدرالية والرشطة الفيدرالية الرسيعة  مأأمورية الرضائب اعرتضت املثال، سبيل عىل. متواصةل يف الس ياق نفسه هجود 

 الفيدرالية الرشطة بدأأت نفسه، الشهر ويف. جسائر همربة حزمة 200 000 عن يقل ل ما 2019 أأبريل يف الفيدرالية

جرامية وحلّها، مجموعات مخس اعتقال هبدف ،Saúva معلية  ويف. السجائر ذكل يف مبا مرشوعة، غري بضائع تنقل اكنت اإ

 .تفتيش أأمر   15 ونفذوا جمرمني 10 عىل القبض الفيدرالية الرشطة ضباط ضابطا من 60 أألقى العملية، تكل

ىل ت اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مباجمللس الوطين هيدف و  .21 احلوافز الاقتصادية من أأجل احلد  زيزعاإ

تجارية يف الاقتصاد ابس مترار طرق تعزيز الأعامل ال اجمللس من جرامئ امللكية الفكرية. ولتحقيق هذه الغاية، يدرس أأعضاء 

ضافة اإىل ذكل، ينظمو حقوق امللكية الفكرية. تعدية عىل غري الرمسية اليت تُباع فهيا املنتجات امل  الأسواقص الرمسي وتقلي  اإ

ا س نواي  لتعزيز التعاون بني أأعضائه. اجمللس  حداث  وطني ا واحد 

ا و  .22 الأمانة الوطنية لشؤون املس هتلكني التابعة لوزارة عن طريق تعديالت ترشيعية أأن يقرتح اجمللس ميكن أأيض 

 (Senaconالأمانة )قرتح تنتيجة للمناقشات س  و ، يونيو 5يف  2019دث الوطين لعام احلوعقد (. Senaconلعدل )ا

عىل جرامئ امللكية الفكرية، وخاصة تكل املتعلقة ابلسلع  تابعىل الكونغرس تعديال  هيدف اإىل زايدة احلد الأدىن للعقو

 املهربة أأو املقرصنة أأو املقدلة.

 اس تنتاج .اثلثا  

ىل ابلنظر .23 ن للمواطنني، احملدودة الرشائية والقدرة الثقافية العقبات بعض اإ  القانونية غري السلع اس هتالك ماكحفة فاإ

ن. حتداي   تشلك  فئاتن بعض لأ  ا  من الصعب الرتوجي للمنتجات املرشوعة، نظر جتعل  الربازيل يفالسائدة  الثقافة اإ

ضافة اإىل ذكل، و . للتوفري يف الأسعارالساكن تعطي الأولوية   من كثري يفمن املقبول لوضع الاقتصادي للساكن، ل ا  ظر وناإ

 حصة عىل خطرا   تشلك واليت علهيا رضائب املنتجون يدفع ل اليت املرشوعة، غري عسلال  مقابل أأقل مبالغ دفع الأحيان

 املرشوعة غري املنتجات هذه رشاء مساعدة بكيفية ابنعدام الوعي للمس هتلكني احملدودة الرشائية القوة وترتبط. املس هتكل

 املنظمة. اجلرمية متويل يف واملهّربة
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 2004 عام يفاكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية املعين مباجمللس الوطين  أأنشئ الوضع، هذا تغيري وهبدف .24

اجمللس الوطين  هيلك الورقة هذه وتعرض. الإنسان حقوق من كحق اخلاصة امللكية حبامية ملزتمة حكومة مؤخرا   وعززته

 الرشطة هبا تضطلع اليت الأنشطة اإىل ابلإضافة وهمامه، احلالية، وأأنشطته ،اكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكريةاملعين مب

 التجارة ملاكحفة املنظمة اجلهات من وغريها الفيدرالية ومأأمورية الرضائب الفيدرالية، الرسيعة الطرق ورشطة الفيدرالية،

  .وعةاملرش  غري

[املسامهة هناية]
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نفاذ تنس يق  وماكحفة الاجتار غري  راقبة الأسواقمل يةهيئة التنس يق ال التعاون بني  -امللكية الفكرية يف اليوانن اإ

 ليواننيةانفاذ سلطات الإ املرشوع و 

عداد  مسامهة ار وماكحفة الاجتية ملراقبة الأسواق هيئة التنس يق ل ل  الس يد فاس يليوس ماسرتوجيانيس، املدير التنفيذيمن اإ
مانة العامة للتجارة وحامية املس هتكل  غري املرشوع، وزارة الاقتصاد والتمنية، والس يد س برييدون برييسرتيس، ممثل الأ

  *أأثينا، اليوانن، وماكحفة الاجتار غري املرشوعية ملراقبة الأسواق هيئة التنس يق ال  وزارة الاقتصاد والتمنية،التابعة ل

 ملخص

 يةهيئة التنس يق ، اليت اكنت تسمى يف البداية ابل وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق الهيئة التنس يقية مل أأنشئت

ن ممثلني عن القطاعني العام واخلاص وتعمل حتت اإرشاف وزارة وتتأألف م. 2012عام  يف، غري املرشوعملاكحفة الاجتار 

 .الاقتصاد والتمنية اليواننية

التعدايت وضع اسرتاتيجية مشرتكة ملاكحفة ظاهرة الاجتار غري املرشوع، واملعركة ضد لهيئة يف ل تمتثل املهمة الرئيس ية و 

مع مجيع السلطات الوطنية  وتتعاونلهيئة وتنسق ا. أأحد التدابري الرئيس ية اليت تقوم هبا يه حقوق امللكية الفكريةعىل 

 .بكفاءة ةاملشرتكتدابري اخملتصة لتنفيذ ال 

ن ترد علهيامف. لهيئةالعمل اذلي تنهتجه ا الأكرث أأمهية يف منوذجالأداة والاس تعالمات يه  املعلومات ذات الصةل املتعلقة  ا اإ

نفاذ اخملتصة خطة معل حىت حقوق امللكية الفكريةلتعدايت عىل اب السلطات اخملتصة تتوىل  يضع ممثلو مجيع سلطات الإ

آن يف تنفيذها    .تدابري جديرة ابملالحظةتاجئ هذه ال ن وتظل . بريوقراطية عوائقواحد دون تأأخري أأو أ

 وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملا .أأول  

داخل وزارة الاقتصاد  2012يف عام  وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق الهيئة التنس يقية ملأأنشئت  .1

ىل هاوالتمنية اليواننية، وتعمل حتت اإرشاف  غري جتار الصدى لتت مجيع السلطات اليت بني تنس يق ال ، اس تجابة للحاجة اإ

 الهيئة التنس يقية ملاكحفة الاجتار غري املرشوع حتت مسمىالبداية وقد أأنشئت الهيئة يف . عمل حتت اإرشافهاتاملرشوع و 
ىل  أأضيفت مراقبة الأسواق، عندما 2017تسميهتا يف عام قبل أأن تعاد   .ا تضطلع هباليت سؤولياتامل اإ

غري املرشوع مجيع أأنواع التجارة اليت ل تدمعها الواثئق القانونية يشمل الاجتار  مبوجب الترشيع اليوانين،و  .2

 .جتارة غري مرشوعة حقوق امللكية الفكرية أأيضا  لتعدايت عىل تعترب او (. غريهاواثئق الشحن و و الفواتري، )

 :فامي ييل وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق الهيئة التنس يقية ملوتمتثل هممة  .3

 ؛حقوق امللكية الفكريةلتعدايت عىل غري املرشوع، مبا يف ذكل ا لتصدي لالجتاروضع اسرتاتيجية مشرتكة ل  -

 ؛لتعامل مع السلع واخلدمات يف السوقبشأأن االترشيعات ذات الصةل طبيق ضامن ت و  -

                                         
آراء اكتبهيا،  * آراء الأمانة ول ادلول الأعضاء يف الويبو ولتعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن أ  .تعرب ابلرضورة عن أ
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 .مبا خيدم حصة املس هتكل وسالمتهقانوين و  منظممعل السوق عىل حنو واحلفاظ عىل  -

نفاذ تعاون بني سلطات الإ ثقافة منية ت من خالل راقبة السوق اجلاهزية ملكفاءة و عزيز الالهيئة توتشمل رؤية  .4

تقدمي خدمات الاس مترار يف حوادث الاجتار غري املرشوع مع حادثة من أأي يف مواهجة تصة وتوفري اس تجابة واحدة اخمل 

الهيئة جبمع وحتليل  قومتامللكية الفكرية، التعدايت عىل ملاكحفة الاجتار غري املرشوع، مبا يف ذكل و . املس توىعالية 

 .اليت تنفذها لك سلطة خمتصةمعليات املراقبة املعلومات والبياانت املس متدة من 

 :مسؤولياهتا ما ييلتضمن الهيئة اكمل أأرايض اليوانن وت  اختصاصويشمل  .5

لتصدي لالجتار غري املرشوع ومراقبة حركة السلع اليت تتخذها السلطات اخملتصة ل  ريتنس يق التداب -

 ؛واخلدمات

والوطين، ابلتعاون مع السلطات والهيئات اخملتصة، لإنشاء قلميي خطط معل عىل املس توى احمليل والإ وضع  -

 ؛فرق معل مشرتكة

 ؛الوسائل املناس بة بلكالتعامل مع الشاكوى واملعلومات اليت ترد علهيا  -

مبا يف ذكل )واحمللية أأو الهيئات الأخرى قلميية السلطات الإ  وأأ ممثيل احلكومة املركزية تنس يق الاجامتعات مع  -

 (.القطاع اخلاص

ن القطاعني العام واخلاص، عمن ممثلني  وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق الهيئة التنس يقية ملوتتأألف  .6

آزر الالزمة ملراقبة السوق خلق  وهو ما يسامه يف دارهت جملسويتكون . فعالعىل حنو أأوجه التأ ، عىل وجه التحديد، ااإ

 :من

بناء  ، وميكن أأن حيل حمهل املدير التنفيذي للهيئةاذلي يتوىل الرئاسة الأمني العام للتجارة وحامية املس هتكل  -

 ؛منه عىل ترخيص

 ؛التنفيذياملدير  -

 ؛وزارة الاقتصاد والتمنيةالتابعة للأمانة العامة للتجارة وحامية املس هتكل ممثل عن ا -

 ؛ممثل عن الرشطة اليواننية -

 .ممثل عن خفر السواحل اليوانين -

 ؛املالية والاقتصادية بوزارة املاليةامئ ممثل عن الأمانة اخلاصة لوحدة اجلر  -

 ؛يرادات العامة املس تقةلممثل عن الإدارة العامة للجامرك واملكوس التابعة لهيئة الإ  -

 ؛ثل عن الاحتاد املركزي للبدلايت اليواننيةمم  -

 ؛ناطقممثل عن احتاد امل  -

 ؛ممثل عن الأمانة العامة للصناعة -

 ؛ثل عن الأمانة العامة للتمنية الزراعيةمم  -
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 ؛ممثل عن مديرية النقل املشرتك بوزارة البنية التحتية والنقل -

 ؛اليواننيةممثل عن الاحتاد املركزي للغرف  -

 ؛ممثل عن الاحتاد اليوانين للتجارة ورايدة الأعامل -

 .ممثل عن الاحتاد العام لتجار احلرف احملرتفني يف اليوانن -

دارهتا،  جملس ، فضال عنوماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملول  .7 راقبة ها اخلاص مبفريق اإ

نشاء هيئة رقابة . وزارة الاقتصاد والتمنيةمن مراقبني السوق واذلي يتكون من  ومع ذكل، من املتوىخ يف املس تقبل اإ

نفاذ املعنية وس  اسو من مراقيب الأ  مؤلفة  عوائقالتدخل مبارشة دون أأي مبقدورها ون يكق من مجيع سلطات الإ

م لهذه الغاية،  حتقيقا  و . بريوقراطية  . اليوانين لربملانمبرشوع قانون ل وزير الاقتصاد والتمنيةتقدَّ

 وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملأ لية معل ا .اثنيا  

فقد اكن . وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملالاس تعالمات يه الأداة الأكرث أأمهية ل  .8

لهيئة التنس يقية منذ الس نوات الأوىل لإنشاهئا، وحاليا  ابلنس بة ل  غري املرشوعملاكحفة الاجتار  يةهيئة التنس يق جناح هممة ال 

نفاذ برضورة التعاون من خالل تقامس وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق مل قناع مجيع سلطات الإ ، يقتيض اإ

ومبا . معل مشرتكةفينبغي تقامس املعلومات مع السلطات الأخرى من أأجل وضع خطة . املعلومات واختاذ تدابري مشرتكة

نفاذ ختاطر خماطرة  ن أأي سلطة اإ أأن الاجتار غري املرشوع جرمية يقرتفها يف معظم الأحيان جمرمون هلم ارتباطات دولية، فاإ

نفاذ القانون صعوابت عندما واهجت وتوجد العديد من احلالت اليت . لعمل مبفردها لتحقيق هدفهاابكبرية  فهيا سلطات اإ

خل) من تلقاء نفسها تترصف وعندما وجدت نفسها غري (. تأأخر يف معليات املراقبة، ومراقبون مترضرون، وهروب اجلناة اإ

دارات أأخرى لكهنا اكنت تهنيي التدابري  ،قادرة عىل التحمك يف الوضع، اضطرت يف هناية املطاف اإىل طلب التعاون من اإ

 .اليت قامت هبا بنتاجئ خميبة للآمال

ن و  .9 تعٍد عىل حقوق معلومات تتعلق ب  وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق مل لهيئة التنس يقيةتتلقى اما اإ

نفاذ املعنية خطة معل تتوىل السلطات اخملتصة تنفيذها مبارشة دون  امللكية الفكرية حىت يضع ممثلو مجيع سلطات الإ

 .ملاكحفة الاجتار غري املرشوع لهيئةا واملثال الآيت همم حيث يوحض الطريقة اليت تعمل هبا. تأأخري أأو عوائق بريوقراطية

واكن املس تورد رشكة كبرية . معلومات جمهوةل املصدر بشأأن سلع مقدلة مس توردةلهيئة ، تلقت ا2019ففي مارس  .10

آيالنديف   :فاختذ جملس املمثلني الإجراء التايل. رود أ

بشأأن ية املزيد من املعلومات طلب ممثل الأمانة العامة للتجارة وحامية املس هتكل يف وزارة الاقتصاد والتمن  -

 ؛ددت مقراهتا ومس تودعاهتاحفُ . دلى جسل الرشاكت التجاريةالرشكة 

من سلطات امجلارك يف  التابعة لهيئة الإيرادات العامة املس تقةلوطلب ممثل الإدارة العامة للجامرك واملكوس  -

جراء معليات مراقبة للحاوايت املس توردة ابمس الرشكة وُزودت برمق تعريفها الرضييب  ؛بريايوس ورودس اإ

جراء معليات مراقبة ملس تودعات الرشكة يف رودس -  ؛وطلب ممثل الرشطة اليواننية من سلطات الرشطة اإ
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تصادية من زمالئه يف رودس مراجعة حساابت مقرات وطلب ممثل الأمانة اخلاصة لوحدة اجلرامئ املالية والاق  -

 .الرشكة يف اجلزيرة

وماكحفة راقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملوترصفت مجيع السلطات بشلك مبارش ويف الوقت نفسه، وفقا  لتعلاميت ا .11

 . وحتققت نتاجئ ملحوظة:الاجتار غري املرشوع

قطعة من السلع املقدلة حيث أأفىض  15,000ب من صادرت امجلارك يف بريايوس والرشطة يف رودس ما يقر  -

جراءات جنائية ىل مبارشة اإ  .ذكل اإ

وفرضت الأمانة اخلاصة لوحدة اجلرامئ املالية والاقتصادية غرامات بأ لف اليوروهات عىل الرشكة بسبب  -

 .الانهتأاكت املالية

نفا .12  املعنيةذ وغريها من السلطات ويُس تنتج من ذكل أأن التنفيذ الفعال لأي خطة معل يتطلب معل سلطات الإ

 .بشلك مشرتك ويف الوقت املناسب، حبسب نوع الإجراء املطلوب وطبيعته

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليواننية .اثلثا    اإجنازات هيئات اإ

طار ا .13 نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت شاركت يف اإ راقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملجيدر ذكر نتاجئ سلطات اإ

 :2018اإىل  2015خالل الفرتة من  وماكحفة الاجتار غري املرشوع

2018 

معليات  

 املراقبة

مجموع السلع 

املصادرة 

)ابعتبارها جتارة 

 غري مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات  مالبس/أأحذية  اإ

 وغريها

أأهجزة 

لكرتونية  كهرابئية/اإ

نفاذ يف  سلطات الإ

 الأسواق ادلاخلية

70,963 2,298,271 

 قطعة

884,071 

 قطعة

1,112,292 

 قطعة

5,491 

 قطعة

 امجلارك

 

6,455 23,956,224 

 قطعة مقدلة

287,339 

 قطعة

213,812 

 قطعة

 قطعة 4.948
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2017 

معليات  

 املراقبة

مجموع السلع 

املصادرة 

)ابعتبارها جتارة 

 غري مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات  مالبس/أأحذية  اإ

 وغريها

أأهجزة 

لكرتونية  كهرابئية/اإ

نفاذ يف  سلطات الإ

 الأسواق ادلاخلية

82,813 2,246,912 

 قطعة

213,341 

 قطعة 

1,058,917 

 قطعة

 قطعة 24,234

 امجلارك

 

236 22,113,175 

 قطعة مقدلة

238,576 

 قطعة

1,367,365 

 قطعة

7,218 

 قطعة

2016 

معليات  

 املراقبة

مجموع السلع 

املصادرة 

)ابعتبارها جتارة 

 غري مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات  مالبس/أأحذية  اإ

 وغريها

أأهجزة 

لكرتونية  كهرابئية/اإ

نفاذ يف  سلطات الإ

 الأسواق ادلاخلية

95,305 1,994,288  

 قطعة

61,735 

 قطعة 

272,314 

 قطعة 

10,004 

 طعةق

 امجلارك

 

219 

 

28,876,426  

 قطعة مقدلة

 12,231,006 قطعة 49,495

 قطعة

439  

 قطعة

2015 

معليات  

 املراقبة

مجموع السلع 

املصادرة 

)ابعتبارها جتارة 

 غري مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات  مالبس/أأحذية  اإ

 وغريها

أأهجزة 

لكرتونية  كهرابئية/اإ

نفاذ يف  سلطات الإ

 الأسواق ادلاخلية

 قطعة 3,043 قطعة 42,735 قطعة  9,953 قطعة  266,606 29,244

 امجلارك

 

4,003 10,358,016  

 قطعة مقدلة

 قطعة  757 قطعة 410,572 قطعة 73,003

طار المنوذج2015وقبل عام  .14  ، اكنت النتاجئ أأقل أأمهية لأن السلطات اكنت حباجة اإىل وقت لتنظمي نفسها يف اإ

من عام  الفرتة املمتدة . ومع ذكل، تُظهر بياانتوماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملاجلديد ل 

ىل عام  2015 نفاذ يف ماكحفة الاجتار غري املرش  2018اإ وع والتعدي عىل العمل النشط اذلي تقوم به مجيع سلطات الإ

 حقوق امللكية الفكرية.
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عدد معليات املراقبة يف  وصلمعلية مراقبة يف السوق احمللية، بيامن  29,244، مل تنفَّذ سوى 2015ففي عام  .15

ىل )أأي بعد ذكل بعام(  2016 عام  يف املائة. 226بزايدة قدرها أأي ، معلية 95,303اإ

معلية مراقبة يف السوق احمللية، يف حني وصل عدد معليات املراقبة يف عام  95,305، نفِّذت 2016ويف عام  .16

جاميل مكية البضائع املضبوطة يف عام معلية 82,813اإىل  2017 جاميل مكية البضائع  2017. ومع ذكل، اكن اإ أأعىل من اإ

دارة حمددة، 2015و 2016املضبوطة يف عايم  ىل أأدوات اإ تحليل اخملاطر، ك ، نظرا  جلودة معليات املراقبة اليت استندت اإ

نشاء فرق معل  وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملواخلربة اليت اكتسبهتا ا وأأعضاؤها يف اإ

 .مشرتكة

2017 

مجموع السلع املصادرة  معليات املراقبة

ارة غري )ابعتبارها جت

 مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات وغريها مالبس/أأحذية أأهجزة  اإ

لكرتونية  كهرابئية/اإ

82,813 2,246,912  

 قطعة

213,341 

 قطعة

1,058,917 

 قطعة

24,234 

 قطعة

2016 

مجموع السلع املصادرة  معليات املراقبة

)ابعتبارها جتارة غري 

 مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات  مالبس/أأحذية أأهجزة  وغريهااإ

لكرتونية  كهرابئية/اإ

 قطعة 10,004 قطعة 272,314 قطعة 61,735 قطعة 1,994,288 95,305

جراء 2018واس متر هذا الاجتاه يف عام  .17 ، أأي ابخنفاض 2018معلية مراقبة يف عام  70.963. فعىل الرمغ من اإ

جاميل مكية السلع املضبوطة يف عام 2017معلية مراقبة يف عام  82,813معلية مراقبة مقارنة بـ  11,850قدره  ن اإ ، فاإ

جاميل مكية السلع املضبوطة يف عام  51.359زاد بـ  2018  .2017قطعة مقارنة  ابإ

2018 

مجموع السلع املصادرة  معليات املراقبة

)ابعتبارها جتارة غري 

 مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات وغريها مالبس/أأحذية  أأهجزة اإ

لكرتونية  كهرابئية/اإ

 قطعة 5.491 قطعة 1.112.292 قطعة 884.071 قطعة 2.298.271 70.963
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2017 

مجموع السلع املصادرة  معليات املراقبة

)ابعتبارها جتارة غري 

 مرشوعة(

 سلع مقدلة

كسسوارات وغريها مالبس/أأحذية أأهجزة  اإ

لكرتونية  كهرابئية/اإ

 قطعة 24,234 قطعة 1,058,917 قطعة 213,341 قطعة 2,246,912 82.813

نفاذ حقوق امللكية الفكرية .رابعا    التعاون ادلويل بشأأن اإ

اإرشاف وزارة حتت ، 2018يف عام  وماكحفة الاجتار غري املرشوعراقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملقامت اأأ  .18

ملتعدية عىل لالجتار ابملنتجات املهربة وا الشؤون اخلارجية اليواننية، تعاوان  عابرا  للحدود مع السلطات البلغارية للتصدي

 امللكية الفكرية. ول يزال التعاون جاراي . حقوق

لملكية الفكرية يف احلكويم ل  كتبأأيضا  مشاورات مع السلطات الصينية. فقد زار وفد من امل لهيئة وجتري ا .19

يف عام لهيئة امقر ( ة للملكية الفكريةدارة الصني الوطني)أأعيدت تسميته ليصبح امسه حاليا  اإ  مجهورية الصني الشعبية

اإرشاف حتت حقوق امللكية الفكرية. ول يزال التعاون جاراي  التعدايت عىل لتبادل وهجات النظر حول معاجلة  2016

 وزارة الشؤون اخلارجية اليواننية.

سفارة الولايت املتحدة ومع أأعضاء  2017اجامتعات مع قنصلية فرنسا يف أأثينا يف عام لهيئة ا وأأخريا ، حرض ممثلو .20

كية الفكرية والاجتار حقوق املل بشأأن التعدايت عىل ، وهو ما أأاتح فرصا  لتبادل وهجات النظر 2019الأمريكية يف عام 

 غري املرشوع.

 ةخامت . ا  خامس

 جزءا  من ظاهرة الاقتصاد غري عىل العموموالاجتار غري املرشوع لتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عد ات .21

القتصاد فاملرشوع العاملية اليت تشمل مجيع أأنواع الأنشطة التجارية اليت تعمل خارج نطاق القوانني واللواحئ والرضائب. 

انونية منخفضة يف خسائر للصناعات املرشوعة )اليت ل ميكن أأن تتنافس مع العمليات غري القيتسبب غري املرشوع 

يالتلكفة(. كام أأنه ي (، وعدم دقة ادلخل ائبرادات احلكومية )ل ختضع الأنشطة غري القانونية للرض فيض اإىل خسائر يف الإ

حصاءات العامةل، ونقص يف السلع القانونية )حيث يضطر الناس اإىل رشاء سلع غري قانونية( وهتديدات للصحة  الوطين واإ

املرشوع تتطلب اتباع هنج شامل. والاجتار غري لتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية العاملية. وابلتايل، فاإن ماكحفة ا

نفاذ هو مفتاح النرص يف هذه املعركة. وتعترب ا وماكحفة راقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملوالتنس يق بني مجيع سلطات الإ

حفسب، ولكن أأيضا  لإزاةل العقبات لتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ا حماربةمنوذجا  جيدا ، ل يف  الاجتار غري املرشوع

قامة تعاون مبارش ورسيع بني خمتلف الهيئات احلكومية والقطاع اخلاصا  .لبريوقراطية أأمام اإ

 قامئة املراجع

املنظم ملامرسة الأنشطة التجارية اخلارجية وحتديث الترشيعات اخلاصة بغرف التجارة ووضع  4497/2017القانون رمق 
راقبة الأسواق لهيئة التنس يقية ملا ومعل انوين لإنشاءمن هذا القانون الأساس الق 100وتشلك املادة . أأحاكم أأخرى
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 وهذا القانون متاح ابللغة اليواننية عىل املوقع. وماكحفة الاجتار غري املرشوع
.diatagmata-proedrika-http://www.et.gr/index.php/nomoi 

 

[املسامهةهناية ]

http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata
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جديد ملنح عالمة التصديق لقنوات توزيع قطع غيار الس يارات يف املغرب: عالمة التصديق "سالمتنا" نظام 

 تاكحف التقليد

عدادمسامهة  الس يد العريب بن رزوق، املدير العام، والس يدة نفيسة بلقايد، مديرة قطب العالمات املمزية، املكتب  من اإ
    ، ادلار البيضاء، املغرب)OMPIC(املغريب للملكية الصناعية والتجارية 

 ملخص

ن  وقد . املُقدّلةتوزيع قطع غيار الس يارات وماكحفة اس تخدام قطع الغيار  قنواتيه وس يةل لتنظمي  عالمة "سالمتنا"اإ

، 2017عام  "سالمتنا" عىل معلية اإطالق نظام وزير الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي يف املغرب أأرشف

طار مبادراترشاكة بني القطاعني العام واخلاص  هذه املبادرة مثرة تُعدّ و   اربةللملكية الصناعية وحم يةطن الو  اللجنة يف اإ

ن  يابئعيف دمع  ةالعالم منح نظامساعد وي (. CONPIAC) التقليد قطع غيار الس يارات وضامن سالمة املس هتكل. اإ

ىل للتصديق يه عالمة جامعية  عالمة "سالمتنا"  جمالالنشطة يف  للمقاولتالطلب،  بناء عىل، منح العالمةهتدف اإ

مجموعة من املتطلبات اليت  تس تويفني واملس توردين والبائعني وجتار امجلةل وجتار التجزئة( اليت توزيع قطع الغيار )املصنع

منح ويُ عايري اجلودة وتتبع خدمات توزيع قطع الغيار. ملقة قطع الغيار املسوَّ  مطابقة وابخلصوص: التقنيةحتدد املواصفات 

وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي،  رئاسةحتت  ةالعالم منحجلنة  دلنمن  العالمة اس تعاملاحلق يف 

جراء بعد ذا  مراقبة أأولية اإ  عرب ةالعالم منح معليات وتُدار. أأم ل املذكورة أأعاله التقنيةاملواصفات  اس ُتوفيتلتحديد ما اإ

دارهتا و  رهاطوَّ رمقية  بوابة  البوابةهذه  وتتضمن(. OMPICاملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية )يرشف عىل اإ

 خدمة حتديد املوقع رهن الإشارة ُوضعتكام يف مجيع أأحناء املغرب  احلامةل للعالمة املقاولت قامئة اإىلخدمة النفاذ 

 قة لقطع الغيار الأصلية. للمقاولت املسوّ اجلغرايف 

 مقدمة .أأول  

للسلع  ةالاقتصادي الآاثر بشأأن( دراسة CONPIAC) 1التقليد اربةللملكية الصناعية وحم يةالوطن  اللجنة تأأجر  .1

انتشاره ووضع خطة عىل مدى الضوء عىل نطاقه و  تسليطيف املغرب و  التقليدلتقيمي  2012املقدلة يف املغرب يف عام 

جنة مت النتاجئ املوحدة لهذه ادلراسة خالل ادلورة الثامنة لل قُدّ و . هاوبراجم  التقليدأأدوات ماكحفة  فعاليةمعل لتحسني 

نفاذ  . )ACE( 2يف الويبو الاستشارية املعنية ابلإ

                                         
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.* آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ

ق بني القطاعني العام واخلاص ولتقدمي حل فعال طويل الأجل لتعزيز التنس ي 2008يف عام  أأنشئت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية وحماربة التقليد 1

فامي يتوىل املكتب وزير الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي  اللجنة الوطنية للملكية الصناعية وحماربة التقليديرأأس و يف املغرب.  التقليدملشلكة 

 .املغريب للملكية الصناعية والتجارية مسؤولية الأمانة
 (، متاحة عىل:WIPO/ACE /8/5)الوثيقة : ملخص يف املغرب للتقليد ةالاقتصادي الآاثر بشأأن(، دراسة 2012انظر عادل املاليك ) 2

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=224164. 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=224164
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 0.7ما بني  يمليار درمه )أأ  12ورت ادلراسة أأن قمية السلع املقدلة يف السوق املغربية ترتاوح ما بني س تة قدّ و  .2

ىل   املنسوجات: للتقليد ُعرضةالقطاعات امخلسة الأكرث  تللمغرب(. كام حددالإجاميل يف املائة من الناجت احمليل  1.3اإ

  واجللود واملعدات الكهرابئية وقطع غيار الس يارات ومس تحرضات التجميل ومنتجات النظافة.

ىل أأنادلراسة  توصلتفامي يتعلق بقطاع قطع غيار الس يارات، و  .3 قد  املهيلكةتوزيع قطع الغيار غري  ش باكت اإ

وات التوزيع يف هذا القطاع، ل س امي من قن ادلراسة هبيلكةاملقدلة يف السوق. وأأوصت  السلع تزايد جحمسامهت يف 

 . خالل تطوير عالمة "متجر نظيف"

ا  بل، حفسبليس بقطاع الس يارات  اليت ترضّ  قطع غيار الس يارات تقليدمعلية  احلد منذلكل، من أأجل  .4 أأيض 

لقطاعني العام واخلاص رشاكة بني ا التقليد اربةللملكية الصناعية وحم يةالوطن  اللجنةابلقتصاد الوطين بشلك عام، أأنشأأت 

)املصنعني واملس توردين والبائعني( ومن مجعيات  يفرعالتوزيع قطع غيار الس يارات قطاع  يفتضم أأحصاب املصلحة 

ىل اعامتد نظام  دمات توزيع قطع غيار خب عالمة خاصة ملنح، وهو نظام "سالمتنا"املس هتلكني. وقد أأدى ذكل اإ

  الس يارات.

 .ئعي قطع غيار الس يارات وضامن سالمة املس هتكلالهنج يف دمع اب ويسامه هذا .5

 هنج عالمة "سالمتنا" .اثنيا  

 ما يه عالمة "سالمتنا"؟ أألف.

لحئة ( بناء  عىل IMANOR) 3للتقييسمسجةل من قبل املعهد املغريب للتصديق يه عالمة جامعية  "سالمتنا" .6

  .توزيع قطع غيار الس ياراتش بكة يف  منخرطة مقاوةلأأي  دلنمن  اس تعامل هذه العالمة تُنّظم

                                         
والاعامتد حتت اإرشاف وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة  التصديقمؤسسة عامة مسؤوةل عن التقييس و  وه( IMANOR) للتقييساملعهد املغريب  3

دارة  للتقييساملعهد املغريب فت الوزارة والاقتصاد الرمقي. وقد لكُ   ."سالمتنا" عالمةابإ
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 :امجلاعية للتصديق "سالمتنا"عالمة صورة من ال ويرد أأدانه .7

 

يف  ابتداء من طرهحايف توزيع قطع الغيار  تنشطاليت  التصديق للمقاولت عالمةمنح اإىل  "سالمتنا"هتدف و  .8

ىل  وانهتاءالسوق   املس هتكل الهنايئ.بوصولها اإ

 ض حياة الناس للخطر.عرّ اليت ترض بقطاع الس يارات وتُ املقدّلة غيار ال القضاء عىل قطع  وتريم هذه املبادرة اإىل .9

 أأمهية عالمة "سالمتنا" ابء.

. ةمقدّل أأو حىت  همّربةقطع غيار  تعرضاليت  املقاولتعن التصديق  عالمة تس تعملاليت  املقاولتميكن متيزي  .10

 تس تعملاليت  ابملقاولتقامئة  وضعت رهن الإشارة. كام لعالمة التصديقاحلامةل يف نقاط البيع  العالمة عرض شعارويُ 

 .عىل الإنرتنت التابعة لها بيعال العالمة ونقاط 

العالمة تطوير "دائرة خرضاء" عىل طول سلسةل التوريد وعىل الأخص يف مرحةل  تُيرّس يف قطاع الس يارات، و .11

 . تسامه يف تطوير هذا القطاع وبذكلالاس ترياد، 

غيار الأصلية ال قطع املٌسوقني للنس بة للمس هتلكني، توفر العالمة وس يةل لتحديد البائعني أأو جتار التجزئة اب أأما .12

"متاجر نظيفة"، حيث ميكن "سالمتنا"  احلامةل لعالمة التصديقاحملالت التجارية وتُعترب س يارات. اخلاصة ابل 

 .أأو سالمة الآخرين اخملاطرة بسالمهتم وجتنبللمس هتلكني رشاء قطع غيار أأصلية 

 ؟تنا"سالم " املؤّهل للحصول عىل عالمة التصديقمن  جمي

للمصنعني واملس توردين والبائعني وجتار امجلةل وجتار التجزئة  ،الطلب عالمة "سالمتنا"، بناء عىلميكن منح  .13

 ."سالمتنا"ملواصفات  التقنيةواملتطلبات  لقواعد الاس تعامل ميتثلوناذلين 

مجيع  قطع غيار تشملش بكة توزيع قطع غيار الس يارات و  املنخرطني يفلأحصاب املصلحة  وختصص العالمة .14

 مركبات النقل الربي )ادلراجات النارية، الشاحنات الثقيةل، اإخل(.

 قواعد اس تعامل عالمة "سالمتنا"  دال.

 التقنيةاملتطلبات و  الاس تعاملحتدد رشوط  اس تعامل قواعدعىل "سالمتنا"  للتصديقاعية امجلعالمة ال تعمتد .15

 :مبا ييل دمات توزيع قطع غيار الس يارات فامي يتعلقخللعالمة اجلودة )مواصفات( 

 ؛عايري اجلودةملقة قطع الغيار املسوّ  مطابقة  
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 وتتبع خدمات توزيع قطع الغيار. 

ا عىل أأحاكم تتعلق مبا ييل: الاس تعامل قواعدتش متل و  .16  أأيض 

  ؛"سالمتنا"نطاق وأأمهية 

  ؛احلصول عىل العالمةو  العالمةحلصول عىل اطلب  تقدميمعلية و 

  جراءات و يداعاإ الطلب، مثل حتديد قامئة قطع غيار الس يارات وفق ا للفئات املتفق علهيا )مياكنيكية،  اإ

 (؛اجلزء ادلاخيلهيلك الس يارة، 

  نشاء جلنة و  ؛"سالمتنا" وأأغراضها اس تعامل عالمةامللكفة مبنح حقوق  ةالعالم منحاإ

  ؛ عالمة "سالمتنا" فيدين منحقوق املس ت و 

 سالمتنا" اس تعامل عالمة لقواعدعدم الامتثال املفروضة يف حاةل عقوابت وال". 

 .www.salamatouna.ma الرابط: للجمهور عىل بعالمة "سالمتنا"اخلاصة  الاس تعامل وتتاح قواعد .17

 "سالمتنا"عىل عالمة  احلصول يةكيف  هاء.

يداع يتعني .18  .www.salamatouna.maاملوقع الإلكرتوين  عىل العالمةحلصول عىل اطلب  اإ

ماكنية تتبع قطع الغيار و  ملراقبة، خيضع مقدم الطلب النظر يف مقبوليتهبعد و  .19 امتثالها ملعايري مدى أأولية لتحديد اإ

 اجلودة.

اليت ترأأسها وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي  ةالعالم منح، تقرر جلنة املراقبةبناء  عىل تقرير و  .20

ذا اكنت  ذن اس تعامل س متنحما اإ  .العالمة اإ

. ذلكل قد تقرر لقواعد الاس تعاملالامتثال  كفاةلاملمزية  ةللمنتجات ذات العالم املفاجئ الفحصمعليات  يرستُ و  .21

ما اللجنة  بقاء عىل اإ    أأو تعليقه. حسبهأأو  حق اس تعامل العالمةالإ

شارة ا ة،العالم منحاليت وافقت علهيا جلنة ة، و عالماللمنتجات اليت حتمل ل قامئة حمدثة  وقد ُوضعت .22 مجلهور رهن اإ

 .www.salamatouna.maاملوقع الإلكرتوين: عىل 

 بوابة رمقية خمصصة لعالمة "سالمتنا" واو.

دارة .23 املكتب املغريب  حتت اإرشاف www.salamatouna.maاملوقع الإلكرتوين  العالمة عىل منحمعلية  جترى اإ

 .وضعهاطلباهتم ورصد  لإيداعوس يةل  ملقديم الطلبات( اذلي يوفر OMPICللملكية الصناعية والتجارية )

ا من قبل جلنة  ويُس تخدم .24 ابلنظر يف مقبولية الطلبات،  ايسمح له العالمة اليشء اذلي منحموقع الويب أأيض 

 .منح العالماتو  املفاجئ الفحص، والتعامل مع معليات املراقبةتقارير  والاطالع عىل

http://www.salamatouna.ma/
http://www.salamatouna.ma/
http://www.salamatouna.ma/
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حتديد خدمة هور يف مجيع أأحناء املغرب وتتيح للجم  احلامةل للعالمة رهن الإشارة قوامئ ابملقاولت وتضع البوابة .25

  "سالماتنا". احلاصةل عىل عالمة التصديقبيع قطع غيار الس يارات  املوقع اجلغرايف لنقاط

 

 

 التصديق "سالمتنا" منح عالمةتنفيذ نظام  .اثلثا  

الإنرتنت  عىلاجلودة "سالمتنا"  عالمةطلبات احلصول عىل  تُودعو  .2017يف عام  طلباتال  تقدميمعلية  بدأأت .26

تصنيع وتوزيع  املتخصصة يف ويُفتح ابب تقدمي الطلب يف وجه املقاولت. www.salamatouna.maعرب موقع 

 وتسويق قطع غيار الس يارات.

عالمية بشأأن نظام و  .27 نُظمت  امك ،أأحصاب املصلحة من قطاع الس يارات مّضت ةالعالم منحنُظمت حلقات معل اإ

 .العالمة اس تعامللتشجيع س تديرة يف معارض الس يارات يف املغرب م مائدة اجامتعات 

 2018يف جمال توزيع قطع غيار الس يارات يف نومفرب  اليت تنشط للمقاولت عالمات التصديقُمنحت أأوىل و  .28

 خالل حفل ترأأسه وزير الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي.

ا هئأأعضا ويوجد مضن ،عات منتظمةرئيسها )ممثل عن الوزارة املعينة(، اجامت بدعوة من، ةالعالم منحتعقد جلنة و  .29

ها عدّ اليت تُ  املراقبةتقوم اللجنة مبراجعة تقارير و عن قطاع الس يارات.  همنيونن واملس هتلكني وممثل مجعياتعن  ونممثل

ذا اكنت  املراقبةهيئة  ذن اس تعامل س متنحمن أأجل تقرير ما اإ املهمتة.  للمقاولت "سالمتنا"لتصديق ل عالمة امجلاعية ال اإ

ا يف مقرتحات لتبس يط الإجراءات املطلوبة و لقواعد الطلبات وفق ا  لإيداعيف اجامتعاهتا الأوىل، نظرت اللجنة أأيض 

ذن اس تعاملول س امي رسوم منح  العالمة اس تعامل دارة ل  املوهجة العالمة اإ  ."سالمتنا" عالمةتغطية تاكليف اإ
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عالمة التصديق ، 2019 شهر مايوو  ةالعالم منحنظام  وضعبني خالل الفرتة املمتدة  العالمة، منحمنحت جلنة و  .30

 " يف مجيع أأحناء املغرب.متناقطع غيار حتمل عالمة "سال لتسويقنقطة بيع  50 املقاولتمتتكل هذه و . مقاوةل 26لفائدة 

لقواعد امتثالها  للتأأكد من مدى ةعالمالمعليات تفتيش مفاجئة للأجزاء اليت حتمل  التدقيقجتري هيئة و  .31

عايري اجلودة وتتبع خدمات توزيع قطع الغيار. ملقطع الغيار املسوقة  مطابقة: وابخلصوصواملتطلبات التقنية،  الاس تعامل

ذا اكنت  ،فامي بعد ،منح العالمةتقرر جلنة و   تسحهبا أأو تعلقها.س أأم  ستبقي عىل العالمة املمنوحةما اإ

حتديد املوقع اجلغرايف لنقاط بيع قطع غيار للجمهور خدمة  ووضعت رهن الإشارةاملعمتدة  ابملقاولتقامئة  وأأتيحت .32

 .www.salamatouna.maالرابط: عىل 

 

 

[]هناية املسامهة

http://www.salamatouna.ma/
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نفاذ هنج الربتغال يف التعامل مع التعدي عىل حق املؤلف اعامتدا  عىل الوقاية والوسائل الرتبوية  والإ

نشطة الثقافية، لش بونة، الربتغال مسامهة عداد د. لويس س يلفريا بوتيلو، املفتش العام، هيئة التفتيش العامة للأ  *من اإ

 ملخص

مسؤوليات الإرشاف  حتديدا ، لهيئة التفتيش العامة للأنشطة الثقافية اختصاصات تشمل جمالت خمتلفة. وتتوىل الهيئة،

صدار تصنيفات الأعامر ملشاهدة الأفالم، عىل سالمة حق املؤلف يف البيئة املادية  والرمقية، وحامية مؤسسات الأداء، واإ

موظفا  مكرسا  لعدد من  70وتقدمي التوجيه بشأأن ترخيص العروض الفنية. ويشمل معل الهيئة اليت تس تعني بأأكرث من 

لربتغالية، التواصل مع اجليل احلايل الأنشطة، مبا يف ذكل حامية حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة يف مجيع أأحناء الأرايض ا

من املواطنني الرمقيني ومس تخديم الوسائط الاجامتعية النشطني اذلين يس تخدمون الوسائط كأسلوب حياة ل للرتفيه 

حفسب، ومن مث يطمسون احلدود الفاصةل بني حياهتم داخل فضاء الإنرتنت وخارجه. فقد قامت الهيئة، من خالل منوذج 

عداد برامج اعامتدا  عىل الوسائل الرتبوية والوقاية  حومكة يدمج يف ممارساته اليومية هنجا  جامعيا  قامئا  عىل مجع املعلومات، ابإ

ىل املدرسة" ومذكرة  نفاذ. وسرتكز هذه الوثيقة عىل الربانمج التعلميي "هيئة التفتيش العامة للأنشطة الثقافية تذهب اإ والإ

ىل مبادرتني أأخريني بشأأن ماكحفة القرصنة والتعدي عىل  شارات مقتضبة اإ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عرب الإنرتنت، مع اإ

 والبوابة الإلكرتونية "العروض القانونية" IGACAlerta هام "تنبهيات هيئة التفتيش العامة للأنشطة الثقافية"

Ofertas Legais. 

 "ية تذهب اإىل املدرسةالعامة للأنشطة الثقاف هيئة التفتيش "الربانمج التعلميي  .أأول  

 ة عامة عن الربانمجحمل .أألف

العامة للأنشطة هيئة التفتيش "برانجما  يسمى  2011يف عام  العامة للأنشطة الثقافيةهيئة التفتيش  أأنشأأت .1

ىل املدرسة ذاكء الوعي دلى جيل الش باب بشأأن التأأثريات الفعلية للتعدايت عىل حقوق  1"الثقافية تذهب اإ ىل اإ هيدف اإ

ىل التواصل مع الأطفال الصغار . امللكية الفكرية ( اذلين ترتاوح أأعامرمه بني السادسة والعارشة)ويريم هذا الربانمج اإ

 .د الإبداعية جزءا  من سلوكهم اليويمعندما تكون قميهم الشخصية ل تزال يف طور التشلك حىت يصبح احرتام اجلهو 

ة من خالل تعزيز همارات يتسم بقدر أأكرب من املسؤوليويسامه الربانمج أأيضا  يف التمنية املس تدامة جملمتع برتغايل  .2

 .املواطنة يف جمال امللكية الفكرية

                                         
آراء اكتبهيا، ولتعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن  * آراء الأمانة ول ادلول الأعضاء يف الويبو أ  .تعرب ابلرضورة عن أ
https://euipo.europa.eu/tunnel- للحصول عىل حملة عامة ابللغة الإنلكزيية، انظر املوقع 1

web/secure/webdav/guest/document_library/

observatory/documents/meetings/Public_Awareness_working_group-19-06-2013/PORTUGAL_activities___

IGAC_goes_to_school_en.pdf.   
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ىل تغيري  .3 عامل حقوق امللكية الفكرية، ومن هبا عمل اليت يطريقة الوقد أأدت الأمهية املزتايدة للأنشطة عرب الإنرتنت اإ

 يف ادلراسة لأوروبيني املشاركنيعىل مس توى احملتوى الرمقي، يرى نصف ا"مث فليس من املس تغرب أأن نعمل بأأنه 

 يف أأوساطومن املرحج أأن يسود هذا الرأأي . ‘الفكرية ل تامتىش مع متطلبات الإنرتنتلكية ئ امل مباد’الاس تقصائية أأن 

 .2"ا  الأجيال الأصغر س ن

براز أأمهية امللكية الفكرية يف جممتعنا للش باب والآاثر السلبية من مثو  .4 ، فالغرض الرئييس من الربانمج هو اإ

والهدف من ذكل هو غرس الاحرتام يف نفوس . يف اجملالت الثقافية والاقتصادية والاجامتعية لنهتأاكت حق املؤلف

براز مسامهة أأعامل املؤلفني يف الأطفال حلقوق املؤلفني، مبن فهيم املوس يقيون وا لنارشون والكتاب وفنانون أآخرون، واإ

 .حتقيق الرفاه اجملمتعي

طار هذا الربانمج عىل ما ييلهيئة التفتيش  ويركز معل .5  :العامة للأنشطة الثقافية يف اإ

ية اعامتد منوذج حومكة متاكمل من خالل التعاون مع املدارس للتصدي ملشلكة التعدايت عىل حقوق امللك  -

 ؛الفكرية املتفش ية

من التثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية من أأجل تغيري ( املدرسون والطالب)تيسري اس تفادة أأفراد اجملمتع  -

التصور الاجامتعي احلايل لنهتأاكت امللكية الفكرية من خالل تعزيز منظومة جديدة لقمي املواطنة تتضمن 

والإبداع، حبيث متهد السبيل يف هناية املطاف جلين الفوائد املالية احرتام التعبري الفردي عن الأفاكر 

 ؛والاجامتعية والثقافية املرتتبة عىل امللكية الفكرية

 ؛املسامهة يف ضامن الامتثال للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية -

 ؛اجملمتع املدريس لتطوير الأنشطة الثقافية لفائدة( البرشية واملالية)ختصيص املوارد التنظميية  -

ذاكء وعي الأطفال بقمية امللكية  - متكني مدريس التعلمي الابتدايئ من املسامهة يف تغيري السلوك من خالل اإ

 ؛الفكرية

حداث مجموعة أأدوات مرافقة للربانمج لفائدة املدرسني من شأأهنا أأن تتيح هلم تطوير أأنشطة تربوية ودورات  - اإ

 :وستتكون مجموعة الأدوات من. للأطفال وتقدمي تقارير عن نتاجئها لإذاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية

 ؛أأفالم حول امللكية الفكرية -

 ؛التعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةحول عرض تقدميي عىل الشاشة حول قمية امللكية الفكرية و  -

 ؛والسيناريوهاتالبس مترين حمأاكة مع اقرتاحات للقصص والشخصيات وامل -

رفاق ملفات، اكلصور أأو مقاطع الفيديو القصرية مع)نشطة للأ جسل  - ماكنية اإ  ؛(اإ

 ؛(للمدرسني والطالب)اس تبياانت التقيمي  -

 .شهادات حضور -

                                         
: ، متاح عىل26. ، صالتصور والوعي والسلوك: املواطنون الأوروبيون وامللكية الفكرية، (2017)مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية  2

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_

library/observatory/documents/IPContributionStudy/2017/european_public_opinion_study_web.pdf. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/2017/european_public_opinion_study_web.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/2017/european_public_opinion_study_web.pdf
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وينبغي أأن تكون هذه املواد قادرة . يتحمت تطوير مواد تعلميية تتسم بقدر عال من الابتاكر جلذب انتباه الأطفالو  .6

قامة ارتباط عاطفي مع الش باب، وأأن تكون  يف الوقت نفسه سهةل الاس تخدام بدرجة اكفية حىت تتيح للمدرسني عىل اإ

 .الاس تفادة القصوى مهنا

العامة للأنشطة الثقافية بشلك مس تقل لأن تغيري هيئة التفتيش  ويتحمت أأيضا  متكني املدارس من اس تخدام أأدوات .7

ىل أأجيال لتحقيقه ابلاكمل رسا. العقليات هو حتٍد طويل الأمد حيتاج اإ ء ثقافة تمتتع فهيا حقوق امللكية الفكرية وينطوي اإ

غرس املعايري الأخالقية من مث، مفن أأجل و . ابلحرتام الاكمل عىل ترس يخ روح املواطنة املسؤوةل يف عقول الأطفال

واهجوا تعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية يف حياهتم لكام الرضورية دلى الأطفال حبيث تتيح هلم اختاذ قرارات معقوةل 

 .، ومه مدرسو التعلمي الابتدايئنظايماإرشاك من يقف يف خط املواهجة يف التعلمي ال  ، ينبغييوميةال 

 مهنجية الربانمج .ابء

تتأألف مهنجية تنفيذ الربانمج من عرض تقدميي للأطفال حول مفهويم التأأليف والإبداع، واخملاطر املرتبطة  .8

 .وأأمثةل عىل الاس تخدامات غري السلمية للتكنولوجيا ،ابلتصال ابلإنرتنت

آخر خيتارونه،  .9 نتاج حمتوى عىل ورقة، كصورة أأو قصيدة أأو أأي معل أ ىل اإ فبعد العرض التقدميي، يُدعى الأطفال اإ

موظف يرتدي زي القراصنة وحياول بيع حمتوى الأطفال للمس هتلكني حيث يقوم مبشاركة  مث يليه عرض مرسيح قصري

أأن العمل ل عتبار ابعىل ذكل ويثري ذكل رد فعل قواي  دلى الأطفال اذلين يبدون اعرتاضا  . هل كام لو اكن ملاك  هل ابدلعاية

ىل القرصان ىل الغرفة ويبدأأ يف اس تجواب القرصان حول الصور. يعود اإ آخر يرتدي زي رشطي اإ ويف . مث يدخل موظف أ

يقصد لك واحد مهنم لرشاء الصور مقابل قطع نقدية مصنوعة ، مث الهناية، يعرتف القرصان بأأن الصور يه مكل للأطفال

 .من الشوكولتة

العامة للأنشطة الثقافية أأن هذه الرسائل اليت تتسم بقدر أأكرب من الليونة تذيك وعي هيئة التفتيش وترى  .10

ا بدل  من أأشاكل املس هتلكني، وخاصة املس هتلكون أأو املس تخدمون الش باب، عىل حنو أأفضل ويبدون القدرة عىل فهمه

 .التثبيط القاس ية

عىل طريقة حامية توقفان وينبغي أأن يعرف املس هتلكون أأو املس تخدمون الش باب أأن منو الاقتصاد وتمنية الثقافة ي  .11

العامة للأنشطة الثقافية هؤلء املس هتلكني الش باب برضورة هيئة التفتيش  عمِل وتُ . املبدعني وأأعامهلم يف عامل يزداد عوملة

أأعامل املبدعني اذلين يطورون التكنولوجيا والربامج احلاسوبية وأألعاب الفيديو والتطبيقات واملنتجات الفنية يف  حامية

ذا مل حُترتم حقوقهم، سيتأأثر اجملمتع كلك سلبا  . جمالت خمتلفة  .فاإ

واليت تؤكد أأن  العامة للأنشطة الثقافية الرسائل اليت تلقى قبول دلى الأطفال والش بابهيئة التفتيش وتفضل  .12

ل يف مواهجة  نفاذ ل تُس تخدم اإ لكرتونية تس تضيف قدرا  كبريا  من " حمرتيف القرصنة"أ ليات الإ اذلين يديرون مواقع اإ

 .احملتوى احملمي

تقوم عىل توجيه العامة للأنشطة الثقافية يف تثقيف الأطفال هيئة التفتيش السرتاتيجية اليت تهنجها من مث، فو  .13

ن مه رساةل تربوية  ىل احملتوى احملمي دون دفع مقابل، فاإن ذكل فكرهتا الأساس ية أأن الأطفال اإ قد أأرصوا عىل الوصول اإ

 .من املفضل دلهيم من املوس يقيني والأفالم والكتبيفيض اإىل حرماهنم يف املس تقبل 
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 مذكرة التفامه ومبادرات أأخرى .اثنيا  

 مذكرة التفامه .أألف

عداد أأدوات لتكييف حقوق امللكية الفكرية مع التحدايت العامة هيئة التفتيش أأبت د .14 للأنشطة الثقافية عىل اإ

عىل حق املؤلف  مذكرة بشأأن ماكحفة القرصنة والتعدي 2015ويف هذا الصدد، وقعت يف عام . احملددة للبيئة الرمقية

 .واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت مع مجيع املؤسسات املعنية يف هذا اجملال

ض من هذه املبادرة ذاتية التنظمي هو وضع مدونة ممارسات ملاكحفة قرصنة حق املؤلف عىل الإنرتنت اكن الغر و  .15

 .وتعزيز التعاون بني املوقعني

فوفقا  للمذكرة، عندما يشتبه أأحصاب احلقوق عن حسن نية يف عرض أأحد املواقع الإلكرتونية أأعامل محمية بطريقة  .16

زاةل احملتوى احملدد ا ن أأو الشخص املسؤول عن هذا املوقع الإلكرتوين وطلبغري قانونية، ميكهنم التصال ابلكيا ملزعوم اإ

ويف حاةل عدم تلقي أأي رد أأو يف حاةل عدم وجود ترخيص من أأحصاب احلقوق لعرض هذا احملتوى، تودع منظمة . تعديه

خطارا  هبذا الشأأن دلى  .العامة للأنشطة الثقافيةهيئة التفتيش  الإدارة امجلاعية اإ

ذا اكن للشكوى ما يربرها، ويتلقى مزود خدمة الإنرتنت املعين الهيئة وتتوىل  .17 بعد ذكل تقيمي التعدي احملمتل وما اإ

 .نظام أأسامء احلقول حلجب النفاذ اإىل هذا املوقع الإلكرتوين احملدد عربأأمرا  

 :ويمتثل دور لك طرف عىل النحو املنصوص عليه يف املذكرة فامي ييل .18

نرتنت أأحصاب احلقوق -  :يف عالقهتم مبزودي خدمات الإ

 تعويض التاكليف املتكبدة؛ -

 جتميع التقديرات الس نوية للشاكوى؛ -

 .الالزتام بتعويض مزودي خدمات الإنرتنت -

 :العامة للأنشطة الثقافيةيئة التفتيش أأحصاب احلقوق يف عالقهتم هب  -

 رفع الشاكوى؛ -

عالن رشف -  .تقدمي الأدةل واإ

 :للأنشطة الثقافيةالعامة هيئة التفتيش  -

 معاجلة الشاكوى؛ -

صدار الأوامر؛ -  اس تعراض الأدةل واإ

خطار مزودي خدمات الإنرتنت برضورة جحب النفاذ عرب نظام أأسامء احلقول؛ -  اإ
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 :مزودو خدمات الإنرتنت -

 يوم معل؛ 15العامة للأنشطة الثقافية يف غضون هيئة التفتيش الامتثال لالإخطارات الصادرة عن  -

 .شهرا   12اء احلجب بعد مرور التحقق من انهت -

 :املعلنون -

 ؛تلقي الإخطارات -

نشاء قوامئ سوداء للمواقع الإلكرتونية -  .اإ

العامة للأنشطة الثقافية مقتنعة بأأهنا أأثبتت هيئة التفتيش هذه املذكرة، وذلكل فاإن  بفضلنتاجئ جيدة ُأحرزت وقد  .19

واحلد الأقىص ملدة احلجب الأويل هو . موقعا   1894، طال احلجب 2018و 2015خفالل الفرتة ما بني عايم . جدواها

ذا اس متر التعدي، ميكن جحب املواقع . س نة واحدة الفرتة خالل موقعا   544قد أأعيد جحب و . املعنية من جديدلكن، اإ

 .املذكورة

 .حبيث يوحض جناح هذا الهنج 2018ويعرض اجلدول أأدانه نوع احملتوى احملجوب وجحمه حىت عام  .20

 جوبة املواقع احمل

2015 - 2018 

 اجملموع 2018 2017 2016 2015 نوع احملتوى

 216,099,114 1,859,791 171,917,164 4,077,578 38,244,581 أأفالم

 155,728,524 1,663,526 142,292,305 2,805,896 8,966,797 مسلسالت

 45,058 34,999 3,201 6,858  بث تدفقي

 45,426,750 683,215 34,916,704 959,188 8,867,643 برجميات

 47,249,888 337,650 42,352,094 878,172 3,681,972 كتب

 660,198 0 22,080 494,840 143,278 جمالت

 7,682 17 0 697 6,968 حصف

 1,921,379 0 1,447,967 419,608 53,804 باليس تيشن محموةل

 1,021,956 0 386,368 408,255 227,333 1باليس تيشن 

 2,294,072 0 2,205,675 24,410 63,987 2باليس تيشن 

 1,076,749 500 614,041 409,984 52,224 3باليس تيشن 

 2,438,692 400 1,962,901 405,782 69,609 وي

 1,539,497 250 1,069,105 415,380 54,762 نينتندو

 24,835,439 290,531 23,442,667 689,597 412,644 حاسوب محمول

كس   1,865,117 250 1,367,299 413,996 83,572 بوكساإ

 44,714,153 783,911 27,912,102 2,131,603 13,886,537 موس يقى

آخر  14,592,883 0 336,324 4,438,900 9,817,659 أ

 561,517,151 5,655,040 452,247,997 18,980,744 84,633,370 اجملموع
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 (Ofertas Legais)بوابة العروض القانونية  .ابء

ملرصد الأورويب وا بوابة للعروض القانونية عىل الإنرتنت من خالل تعاون بني املؤسسات الربتغالية املعنية ُأطلقت .21

وتتيح البوابة للمس هتلكني البحث . التابع ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية

وتوفر . ابملوس يقى وأألعاب الفيديو والكتب واملواد السمعية والبرصية والأحداث الرايضيةعن العروض القانونية املتعلقة 

ىل املواقع الإلكرتونية اليت تقدم حمتوى رمقيا  قانونيا  وتشلك خيارا  قانونيا  بديال  عن احملتوى غري ميرس نفاذا  رسيعا  و  ا  اإ

ىل البوابة عىل امل. املرخص عرب الإنرتنت  .www.ofertaslegais.pt/na/enوقع وميكن النفاذ اإ

 IGACALERTAبرانمج تنبهيات هيئة التفتيش العامة للأنشطة الثقافية  .جمي

هيئة التفتيش العامة  تنبهيات"مببادرة أأخرى تسمى برانمج  العامة للأنشطة الثقافيةهيئة التفتيش تضطلع  .22

ىل تزويد مرويج العروض الفنية مبعلومات عن خمتلف . IGACAlerta3" للأنشطة الثقافية ويه مبادرة وقائية هتدف اإ

 .عرض فيملالرتاخيص أأو الالزتامات القانونية اليت جيب الامتثال لها يف عرض فين أأو يف 

 خامتة اثلثا .

ىل اميكن أأن يؤدي اس تخدام أأدوات اكلأدوات  .23 بشأأن  س تحداث طريقة تفكري جديدةالواردة يف هذا القسم اإ

ليه ابعتباره معلية طويةل الأجل تس تدعي اتباع هنج  لكن ذكل يتطلب وقتا  . اس هتالك احملتوى الإبداعي ومن مث يُنظر اإ

 .مس تدام

[هناية املسامهة]

                                         
 (.2019يوليو  10)أآخر زايرة للموقع يف  https://www.igac.gov.pt/prevencaoانظر الرابط  3

http://www.ofertaslegais.pt/na/en
https://www.igac.gov.pt/prevencao
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 تعديالت ترشيعية جديدة لتعزيز حامية امللكية الصناعية يف مجهورية كوراي 

عدادمسامهة  بونغيون تشو، مساعد املدير، قسم الشؤون املتعددة الأطراف، املكتب الكوري للملكية الفكرية  من اإ
(KIPOداجيون، مجهورية كوراي ،)  

 ملخص

العامل من حيث عدد طلبات الرباءات املودعة. اليت تتصدر قامئة بدلان  ةسالبدلان امخل  مضن دومامجهورية كوراي  تُصنّف

 التعّدايتمبلغ التعويض عن  واعُترب(. IPزايدة مس توى حامية امللكية الفكرية )ارتفعت أأصوات تنادي بومع ذكل، فقد 

ا نسبي ا و  ثبات الاعرتاف ابلأرسار . عالوة عىل ذكل، اكن من الصعب اإ التعّدايتالعقوبة غري فعاةل يف ردع أأن منخفض 

 ق.التجارية يف ادلعاوى القضائية بسبب التعريف القانوين الضيّ 

نظام  ثاها اس تحدل أأوّ  ،العديد من التعديالت يف الآونة الأخرية عىل القوانني ذات الصةل ُأدخلتملعاجلة هذه القضااي، و 

ختفيف امحلاية احملدودة ، فضال عن ار التجاريةرباءات والأرس عىل الة املتعمدّ  خاص بقضااي التعدايت جزائيةتعويضات 

الانهتأاكت.  يف قضااي الأحاكم الصادرة رصامةجنائية وزايدة  هُتم حملللأرسار التجارية من خالل توس يع نطاق الأنشطة 

( KIPOتوس يع سلطة الرشطة القضائية اخلاصة التابعة للمكتب الكوري للملكية الفكرية ) جرىعالوة عىل ذكل، 

 واليت ل تقترص عىلاملشتبه فهيا  التعّدايتالكوري للملكية الفكرية ابلتحقيق املبارش يف أأنشطة  املكتبامح ملسؤويل للس

ىلالعالمات التجارية   . ممي والأرسار التجاريةابراءات الاخرتاع والتص حفسب بل تتعداها اإ

 رسار التجاريةبراءات الاخرتاع والأ  عىلاخلاص بقضااي التعدايت العقابية  التعويضاتنظام  اس تحداث .أأول  

رباءة أأو الأرسار التجارية مبلغ ا ال عىل املتعدياذلي يقدمه الطرف القانون أأن يكون التعويض  يقيض، أأساسا   .1

دها صاحب احلق. ومع ذكل، اكن التعويض ضئيال  ابلنظر اإىل جحم اقتصاد مجهورية مساواي  للأرضار الفعلية اليت تكبّ 

ىلاليشكوراي،   التعدايت همثل هذوتُقلل . والاعتياد علهيا عىل امللكية الفكرية ةداملتعمّ  ايتممارسة التعدّ  ء اذلي أأفىض اإ

. ذلكل اكن من الرضوري املشاريع اذلي ينتجه أأحصاببتاكر الا املطاف هناية يفوتثبط من قمية امللكية الفكرية  ةاملس متر 

 . مللكية الفكريةعىل ااملتعمدة  التعّدايتويض عن الرضر وردع نظام من شأأنه أأن يزيد من مبلغ التع اس تحداث

 (2019يناير  8يف  اعمتدتعديل قانون الرباءات ) أألف.

ىل ثالثة أأضعاف الأرضار  اتعويض أأن يُمنحرباءات، ال ثبوت نّية التعّدي املتعّمد عىل يف حاةلجيوز  .2 مببلغ يصل اإ

  معني عىل أأساس املعايري الامثنية التالية: تعدٍّ  عنومبلغ التعويض  ةنيّ  وحتدد. 1املتكبدة

ذا اكن املتعدي يس تغل بشلك غري  -  ؛قواي   مركزا   مرشوعما اإ

                                         
آراء * آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ  املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ

 .2019يناير  8 ، بصيغته املعدةل يف1946( من قانون الرباءات لعام 8) 128املادة  1
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ماكنية التسبب يف اخلسارة؛ومدى وجود  -  نية أأو اإ

 شدة الرضر النامج عن التعّدي عىل صاحب الرباءة؛و  -

 ؛جّراء ارتاكب التعّدي املتعّديكتس هبا االاقتصادية اليت  نافعامل و  -

 ي؛التعدّ  يف حاةلالإضايف املفروض  زاءواجل ةالغرامو  -

 ؛التعّديمدة وتواتر و  -

 ؛ للُمتعّديالوضع املايل و  -

 الرضر. جلربي املتعدّ املبذول من جانب  اجلهد ومقدار -

 املُتعّديلزم القانون وفق ا ذلكل، يُ و . املُتعّديثبات عىل الإ عبء جزء من لوضع  أأحاكمٌ  ُسنّتابلإضافة اإىل ذكل،  .3

 . يملشتبه به بتقدمي املعلومات ذات الصةل يف دعاوى التعدّ ا

 (2019يناير  8يف  اعمتد) يةرسار التجار الأ وحامية  الرشيفةتعديل قانون منع املنافسة غري  ابء.

ىل ثالثة أأضعاف الأرضار النامجة مبلغ منح  جيوز، ةرباءال التعّدي عىل يف حاةلكام هو احلال  .4  تالتعدايعن يصل اإ

ىل نفس  هتستند املعايري اليت حتدد نية التعويض ومقدار و . 2ثبت ارتاكهبا عن قصدالتجارية اليت  عىل الأرسار  ا اإ أأيض 

 أأعاله. 2املعايري املذكورة يف الفقرة 

 يف اعمتد) يةرسار التجار الأ وحامية  الرشيفةتعديل قانون منع املنافسة غري  - يةرسار التجار الأ تعزيز حامية  .اثنيا  

 (2019يناير  8

وحامية الأرسار التجارية يف البداية مصطلح "الأرسار التجارية" عىل أأنه  الرشيفةقانون منع املنافسة غري  عّرف .5

معلومات "غري معروفة للجمهور"، واليت اكنت موضوع "هجود معقوةل للحفاظ عىل رسيهتا" ومتتكل "قمية اقتصادية 

دراكجيعل من الصعب  املصطلح مس تقةل". ومع ذكل، فاإن ضيق تعريف هذا ُ  اإ ". ونتيجة ذلكل،  هجدالك "شّ ما ي معقول 

النتاجئ رباءة بناء عىل احلمك ابل اإىليف املائة )عدد مرتفع نسبي ا( من مجيع دعاوى التعّدي عىل الأرسار التجارية  41 أأفضت

ىل الأحيان، ل تس تطيع املؤسسات  يف معظموعدم كفاية "بذل هجد معقول للحفاظ عىل ]...[ الرسية".  اليت خلصت اإ

 الهيألك الأساس ية حتملبشأأن الأرسار التجارية  دعاوى قضائيةيف  الأطراف( SMEsالصغرية واملتوسطة احلجم )

 املناس بة للوفاء هبذه الرشوط. العامة والس ياسات ملوظفنيوا

ل عىل بعض ن العقولأ  نظراوابلإضافة اإىل ذكل، اكن نطاق حامية الأرسار التجارية حمدودا  .6 ابت اجلنائية ل تنطبق اإ

وحامية الأرسار  الرشيفة( من قانون منع املنافسة غري 3) 2الأنشطة املصنفة عىل أأهنا أأرسار جتارية منهتكة مبوجب املادة 

 وتعزيز العقوابت اجلنائية املطبقة عىل النحو املبني التعدايتأأنواع نطاق التجارية. وابلتايل، اكن من الرضوري توس يع 

 أأدانه.

                                         
 .2019يناير  8، بصيغته املعدةل يف 1961وحامية الأرسار التجارية لعام  الرشيفة( من قانون منع املنافسة غري 6) 2-14املادة  2
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 تعريف الأرسار التجارية توس يع نطاق أألف.

.  لعتبارهاالتعريف والرشوط الالزمة  القيود املفروضة مبوجبمن للحد القانون ذي الصةل  عُّدل .7 ا جتاراي   وتبعارس 

نتاج واملبيعات أأو املعلومات ةرسيلل  ختضعاليت " التجاريةعلومات امل اعتبار جيوزلتعديل، ل  ، مثل طريقة الإ ا جتاراي  " رس 

 املعلومات. "رسية ]ال[ حفاظ عىلللوالإدارية، بدل  من املطالبة، كام اكن من قبل، ببذل "هجود معقوةل  التقنية

 ةيالتجار  التعدايت عىل الأرسارتوس يع نطاق املسؤولية اجلنائية عن  ابء.

ضافية من أأنشطة التعّدي عىل الأرسار توس يع ن جرىعالوة عىل ذكل،  .8 طاق املسؤولية اجلنائية لتشمل أأنواع ا اإ

 التالية لعقوابت جنائية: الترصفاتنتيجة ذلكل، ختضع و . 3التجارية

الأرسار التجارية عن  الإفصاح. يف السابق، اكن ملحوظةالعقوبة اجلنائية زايدة  رصامةوعالوة عىل ذكل، زادت  .9

ذن داخل البالد ىل  دون اإ مليون وون كوري"  50ل تتجاوز  ةس نوات أأو غرام 5"يُعاقب عليه ابلسجن ملدة تصل اإ

ىل  فرض عقوبة ارج اإىليف اخلتجارية ب الأرسار ال يأأن يؤدي ترس  من املمكنواكن  س نوات أأو  10"السجن ملدة تصل اإ

وحامية  الرشيفة( من قانون منع املنافسة غري 2) 18بعد تعديل املادة و مليون وون كوري".  100ل تتجاوز  ةغرام

فصاحه ثبتلأي خشص  ميكنالأرسار التجارية،   حكام يواجهأأو يف اخلارج أأن  داخل البالدعن الأرسار التجارية  اإ

ىل " أأو مليون وون كوري 500ل تتجاوز  ةس نوات أأو غرام 10"ابلسجن ملدة تصل اإىل  ا  15السجن ملدة تصل اإ عام 

  مليار وون كوري "عىل التوايل. 1.5ل تتجاوز  ةأأو غرام

                                         
 .2019يناير  8، بصيغته املعدةل يف 1961وحامية الأرسار التجارية لعام  الرشيفة( من قانون منع املنافسة غري 2( و )1) 18املادة  3

 الصيغة املُعدةل القانون الأصيل

اس تخدام أأرسار جتارية أأو  .1

الافصاح عهنا للحصول عىل منافع غري 

الأرسار مرشوعة أأو لإحلاق الرضر مباكل 

 التجارية.

اس تخدام أأرسار جتارية أأو الإفصاح عهنا للحصول عىل منافع غري مرشوعة أأو  .1

 لإحلاق الرضر مباكل الأرسار التجارية؛

ذن للحصول عىل منافع غري مرشوعة أأو لإحلاق الرضر  .2 ترسيب أأرسار جتارية دون اإ

 مباكل الأرسار التجارية؛

عادهتا للحصول عىل منافع غري  .3 مواصةل حيازة أأرسار جتارية رمغ طلب حذفها أأو اإ

 مرشوعة أأو لإحلاق الرضر مباكل الأرسار التجارية؛ 

كراه أأو غري ذكل من  .4 احلصول عىل أأرسار جتارية عن طريق الرسقة أأو اخلداع أأو الإ

 وجه حق لحقا.  الوسائل غري املرشوعة، أأو اس تخدام الأرسار التجارية املكتس بة دون
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 ملكية الفكرية لل كتب الكوري التابعة للم الرشطة القضائية اخلاصة  جمال اختصاصتوس يع  .اثلثا  

 كتب امللكية الفكرية الكوريمل  التابعة ةاخلاص ةالقضائي الرشطةعن  معلومات أأساس ية أألف.

لمسؤولني الإداريني بسلطة التحقيق يف التحقيقات اجلنائية ل  لت عهد( SJPُأنشئت الرشطة القضائية اخلاصة ) .10

نفاذ اليت تتطلب خربة يف امللكية الفكرية مثل انهتأاكت قانون العالمات التجارية. جراءات الإ  واإ

فامي يتعلق ابلعالمات التجارية  ةاخلاص ةالقضائي الرشطةلأول مرة برانمج الكوري للملكية الفكرية  املكتبقدم و  .11

جراء ضد تصنيع السلع املقدلة وتوزيعها وبيعها. وحىت الآن،  2010يف عام  معلية اعتقال  2،800 جرى تنفيذلختاذ اإ

للعمل  ةاخلاص ةالقضائي الرشطةمسؤول  من  24 فلُكّ ، 2018حبلول هناية عام و . ُمقدلةسلعة  ماليني 5.1 مصادرةو 

  ثالثة ماكتب يف مجيع أأحناء البالد مبا يف ذكل املقر الرئييس يف داجيون.خالل البضائع املقدلة من  حرصا يف وحدة ماكحفة

 

 الس نة                 

 الفئة     

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 361 362 351 378 430 376 302 139 عدد الاعتقالت

 542,505 691,630 584,094 1,197,662 1,114,192 822,370 131،599 28,589 عدد البضائع املصادرة

 الأصليةقمية السلع 

 )مبليار وون كوري(

8.5 24.6 56.7 88.0 97.6 74.4 41.6 36.4 

رجال الرشطة من التحقيقات  جانبوالتخصص املطلوبني من  التقنيةاملس توى العايل من املعرفة  ميكن أأن حيدّ و  .12

يف كثري من الأحيان، وأأو العالمات التجارية.  امميبراءات الاخرتاع أأو التص التعّدي عىليف جرامئ امللكية الفكرية، مثل 

ىل تأأخري احملاكامت اجلنائية والقضااي املدنية. مضنتؤدي التحقيقات،   مجةل أأمور، اإ

التكنولوجيا وقانون امللكية الفكرية، ُمنح املكتب الكوري للملكية الفكرية سلطة التحقيق يف جمال ربته يف خل ونظرا .13

مل متتد هذه السلطة لتشمل براءات والعالمات التجارية. لتعدايت عىل املشتبه فهيا وا الرشيفةأأعامل املنافسة غري 

يفادر مكتب امللكية الفكرية الكوري يف اس مترا ورمغالاخرتاع والتصاممي والأرسار التجارية.  ىل  اإ خرباء استشاريني اإ

ل أأنه ظل القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، سرياملدعني العامني واحملامك دلمع  من الصعب تأأمني اخلربة يف مجيع  اإ

 اجملالت التقنية.

 الفئة
 الغرامة السجن

 يف اخلارج داخل البدل  يف اخلارج داخل البدل

 س نوات 10 س نوات 5 القانون الأصيل
مليون وون  50

 كوري

مليون وون  100

 كوري

 س نة 15 س نوات 10 الصيغة املُعّدةل
مليون وون  500

 كوري
 وون كوري مليار 1.5
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نفاذ ضد مجيع ا فساح اجملال أأماملإ  ةاخلاص ةالقضائي الرشطةونتيجة ذلكل، اكن من الرضوري توس يع نطاق  .14 لإ

  جرامئ امللكية الفكرية.

 اعمتدضباط الرشطة القضائية ونطاق واجباهتم ) هماملأشخاص اذلين يؤدون املتعلق ابقانون التعديل  ابء.

 (2018ديسمرب  18يف 

مكتب الكوري للملكية لل  التابعة ةاخلاص ةالقضائي الرشطةتوس يع نطاق حتقيقات  جرىتعديل، بفضل ال  .15

العالمات التجارية لتشمل التعّدي عىل براءات الاخرتاع والتصاممي  التعّدي عىلالفكرية، واليت اكنت تقترص عىل جرامئ 

يف املكتب الكوري للملكية الفكرية من  وامللكية الفكرية التكنولوجيانتيجة ذلكل، سيمتكن خرباء و . 4والأرسار التجارية

جراءات رسيعة ودقيقة ضد أأعامل املنافسة غري  امللكية الفكرية من خالل املشاركة يف  والتعدايت عىل الرشيفةاختاذ اإ

 التحقيقات يف وقت مبكر.

 

 الأساس القانوين نطاق الانفاذ الفئة

مس مثل اس تخدام ا الرشيفةأأنشطة املنافسة غري  قبل التعديل

خشص معروف أأو امس جتاري أأو عالمة جتارية، 

 .اإخل

وحامية الأرسار  الرشيفةقانون منع املنافسة غري 

 التجارية

العالمات التجارية أأو احلقوق  التعدايت عىل

 أأو لكهيام. احلرصية

 قانون العالمات التجارية

عن األسرار  االفصاححيازة أو استخدام أو   بعد التعديل
 .التجارية دون إذن

  نموذج تُقلدالتي  الشريفةأنشطة المنافسة غير 
 .منتج آخر

وحامية الأرسار  الرشيفةقانون منع املنافسة غري 

 التجارية

العالمات التجارية أأو احلقوق  التعدايت عىل

 أأو لكهيام. احلرصية

 رباءات القانون 

العالمات التجارية أأو احلقوق  التعدايت عىل

 أأو لكهيام. احلرصية

 امميقانون حامية التص

  

                                         
ديسمرب  18املعدةل يف بصيغته  ،واجباهتمالرشطة القضائية ونطاق  ضباط هماماذلين يؤدون لأشخاص املتعلق اب( من قانون 2-35) 6املادة  4

2018. 



WIPO/ACE/14/5 
36 

 

 س تقبليةامل طط اخل .رابعا  

لتعزيز حامية حقوق امللكية  العامة لملكية الفكرية حتسني القوانني والس ياساتل كتب الكوري امل  واصليس   .16

 الفكرية.

براءات  لتتعّدى العقابية التعويضاتبذل املكتب الكوري للملكية الفكرية هجودا  لتوس يع نطاق نظام ي أأول ، س  .17

ا و الاخرتاع والأرسار التجارية   تتعّدى، عندما احلال عليهكام هو و . والتصامميالعالمات التجارية  التعدايت عىلتشمل أأيض 

غرية واملتوسطة أأو الأفراد، ل ميكن أأن يتجاوز مبلغ التعويض امللكية الفكرية للرشاكت الصعىل مؤسسة كبرية عن قصد 

ىلالرحب اذلي اكن ميكن لأحصاب احلقوق حتقيقه  نتاجية. وابلتايل، ل تتلقى الرشاكت الصغرية  ابلنظر اإ قدراهتم الإ

اليت متلكها الرشاكت من أأجل تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية و واملتوسطة أأو أأحصاب املشاريع الفردية تعويضات اكفية. 

هنج يأأخذ يف الاعتبار  يف وضعاملكتب الكوري للملكية الفكرية  سينظراملشاريع الفردية، وأأحصاب الصغرية واملتوسطة 

نتاجية لأحصاب احلقوق.  مبلغ التعويض اذلي يتوافق مع الأرابح الناجتة عن التعّدي بغض النظر عن القدرة الإ

املكتب الكوري للملكية الفكرية توس يع برامج ادلمع مثل تكل الربامج  يعزتمتجارية، فامي يتعلق حبامية الأرسار ال و  .18

دارة امحلاية وتقدمي الاستشارات بشأأن حامية الأرسار التجارية  يةالتثقيف  نشاء أأنظمة اإ حول نظام الأرسار التجارية، واإ

 للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

نفاذ، س  .19 ل اخلربة التقنية كّ الكوري للملكية الفكرية هجودا  لإنشاء نظام تعاون يُ بذل املكتب ي وأأخريا ، يف جمال الإ

رشطة اليت تقدهما ال خربة التحقيق  اإىل جانبامللكية الفكرية يف املكتب الكوري للملكية الفكرية  يف جمال ربةاخلو 

نشاء فريق  يعزتم، ابلإضافة اإىل ذكلون. ون العامّ وعواملدّ  مدين وتعزيز التعاون مع  رصداملكتب الكوري للملكية الفكرية اإ

نرتنت  عىلمنصات الأعامل التجارية   الإنرتنت. عىلالتوزيع املزتايد للسلع املقدلة  للتصدي ملسأأةلالإ

]هناية املسامهة[
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نفاذ حقوق امللكية الصناعية يف  املقدلة السلعخطة العمل الوطنية الشامةل ملاكحفة بيع  س بان واإ  يااإ

عداد الس يدة  دارة التنس يق مع احملامكلتعاون ادلويل والتصال قسم ا ةرئيسمارات ميّان غونزالزي، مسامهة من اإ  القانوين، اإ
ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية يدا فول سانز، رئيسة قسم التصال مع الويبو و أأغة، والس يدة والعالقات ادلولي

دارة، تقنية رئيس يةسارة بوي اكرموان، الس يدة ، و سانتئال، تقنية رئيس ية-فالنزويال أألاكلالفكرية، والس يدة رجيينا   اإ
س بانيا MPPOالتنس يق القانوين والعالقات ادلولية يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية )  (، مدريد، اإ

 ملخص

املالبس  ذات الأمهية احلامسة من قبيلقطاعات الالوطنية يف والرشاكت الاقتصادات  تأأثريا  ضارا  عىل املقدلة تؤثر السلع

؛ احلقائب والأمتعةو الهواتف اذلكية؛ و النبيذ واملرشوابت الروحية؛ و مس تحرضات التجميل؛ و دوية؛ والأ ؛ والأحذية

ناعة ؛ وص ةرايضيال والسلعبطارايت. وال ؛ احلرشاتمبيدات ؛ و اجملوهرات والساعاتو  ؛اللعب والألعابو الإطارات؛ و 

. ذلكل من الرضوري وضع خطة معل تهوسالم  املس هتكلحصة  وتشلك خطرا  عىل تؤثر عىل اجملمتع اكام أأهناملوس يقى. 

هناء مشلكة  اجلهات الفاعةلوينبغي أأن تشمل مجيع  ،وطنية شامةل من القطاعني العام واخلاص القادرين عىل املسامهة يف اإ

 العالمات التجارية. تقليد

 أأساس ية عن ماكحفة حالت التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية معلومات أأول .

 حقوق امللكية الصناعية وحق كامنذ أأن اضطلعت املفوضية الأوروبية بدور استبايق يف ماكحفة ظاهرة انهت .1

يف  بشأأن ماكحفة التقليد والقرصنة للمفوضيةاعامتد الورقة اخلرضاء  من خالل، 1998لف واحلقوق اجملاورة يف عام املؤ 

ذ، ادلاخليةالسوق  س بانياوين الأورويب والوطين. ، عىل الصعيدمن الإجراءات يف هذا الصدد عديد اختخ ، بدأأت يف اإ

نشاءمن خالل  1997لكية الفكرية يف عام امل حقوق لموسة ملاكحفة انهتأاكت املتدابري ال  فريقني عاملني للتصدي  اإ

آنذاك وذكل ،ؤلف عىل التوايللالنهتأاكت يف جمالت امللكية الصناعية وحق امل وُشلّك الفريقان . مببادرة من وزير الثقافة أ

اللجنة املشرتكة بني  أأنشأأ  اذلي 20001يناير  28املؤرخ  114/2000مبوجب املرسوم املليك رمق بشلك رمسي  العامالن

 .2الأنشطة اليت تنهتك حقوق امللكية الفكرية والصناعية ملاكحفةالوزارات 

نش ُعززت ،2005يف عام و .2 حداهام خمصصة تكل الإجراءات من خالل اإ اء جلنتني مشرتكتني بني القطاعات، اإ

اللجنة اكنت و والتعاون.  التعاضد، مع الرتكزي عىل واحلقوق اجملاورة املؤلفحلق  ىوالأخر للملكية الصناعية  حرصاي  

اخلطة احلكومية  متابعةعن  ا  مسؤوةل أأيض ،اليت تنهتك حقوق امللكية الفكريةالأنشطة  ملاكحفةاملشرتكة بني القطاعات 

                                         


آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ
)ُألغي الآن( متاح عىل الرابط التايل:  114/2000املرسوم املليك رمق  1

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/rd1142000.pdf. 
س بانيا عىل حقرىج مالحظة أأن مصطلح "امللكية الفكرييُ  2  "امللكية الصناعية". مصطلحيُمزّي عن و واحلقوق اجملاورة، املؤلف  ة" يدل يف اإ

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/rd1142000.pdf
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أأبريل  8ها جملس الوزراء يف ، واليت اعمتداق امللكية الفكرية والقضاء علهيالشامةل للحد من الأنشطة اليت تنهتك حقو 

نفاذ القانون والتعاون ادلويل اجملال الترشيعي  تدابري يف خالهل اكن يقرتح من واذلي، 2005 ذاكءواإ  .3الوعي واإ

س بانيا اليوم موتعزت  .3 ىل توفري الاس مترارية وتعزيز اين للرباءات والعالمات التجارية، بدمع من املكتب الإس باإ ، اإ

، هبدف ليت تنهتك حقوق امللكية الصناعيةالأنشطة ا ملاكحفةالعمل اذلي أأجنزته حىت الآن اللجنة املشرتكة بني القطاعات 

  لك من السلطات الوطنية وادلولية والهيئات العامة واخلاصة.حامية تكل احلقوق وكذكل تشجيع وتعزيز التعاون بني

شامةل ال عمل الطة خلواملقرتحات  والنطاقلفية خل التقرير اخلاص ابتدابري لتنفيذ وضعت ، الهدف ولتحقيق ذكل .4

 ديسمرب 14وافق عليه جملس الوزراء يف  واذلي، املقدلة وأآاثره الاجامتعية والاقتصادية للسلعملاكحفة البيع غري املرشوع 

 والعمل عىل صياغة خطة العمل الشامةل نفسها. التقليدتعكس هذه املوافقة الالزتام الس يايس القوي مباكحفة و . 20184

اكحفة انهتأاكت حقوق امللكية الصناعية. ملتقدمي هنج شامل  عىلالأساس املنطقي خلطة العمل الشامةل وينطوي  .5

آزرو ، لطبيعة املتعددة اجلوانب للمشلكةهذا الهنج ا ييراعجيب أأن و  بني اجلهات الفاعةل املعنية.  اليت ميكن خلقها أأوجه التأ

ىل و  ، والوطنية وادلولية ةالأوروبي املس توايت اس تجابة منسقة لنهتأاكت حقوق امللكية الصناعية عىل توفريهتدف اخلطة اإ

اليت ل حرص لها  اخملاطر وختفيفخسائر الإيرادات العامة واخلاصة ، وجتنب المنو الاقتصادي الوطين لتعزيز وذكل

ملوافقة عىل ستتاح مجليع الإدارات ذات الصةل فرصة املشاركة يف املرشوع قبل او . القانونيةالأنشطة غري  اكفة وراءالاكمنة 

 مع الإطار القانوين الاس باين. مبا يامتىش، جراءات خمتلفةلإ  وفقا  فق علهيا املت التدابري ستُنفّذ، املوافقة ومبجرداخلطة. 

ىلةالتعاون الشامل رضوريوتعترب مسأأةل  .6 لنهتأاكت حقوق  الوطنية عرب الطبيعة متعددة التخصصات و ، ابلنظر اإ

انهتاك هذه احلقوق، مما جيعل املشلكة أأكرث  ا  سهل أأيضي دة اجلدي التكنولوجياتاس تخدام  سوء كام أأنامللكية الصناعية. 

 .ا  تعقيد

 املهمة واملبادئ التوجهيية اثنيا .

ىل اتباع هنج تعاوين وشامل ملاكحفة انهتأاكت حقوق امللكية الصناعية من أأجل  .7 هتدف خطة العمل الشامةل اإ

آزر بني اجلهات الفاعةل املعنية.ال  أأوجه معاجلة هذه الظاهرة بطريقة متعددة الأوجه ومتعددة التخصصات وخلق س ميكّن و  تأ

يف نهتأاكت حقوق امللكية الصناعية الأشاكل القدمية واجلديدة ل تواهجهالتحدايت اليت ل  التصديمن  الشاملهذا الهنج 

 يف بيئة متغرية وغري متوقعة ويف عرص جممتع املعلومات. وقطاع اخلدماتلقطاعني العام واخلاص ا

ىل امللكية الصناعية وحاميهتا من منظور وحتقيقا  لهذه الغاية .8 ينبغي أأن تعمل كام القطاعات.  متعدد، جيب النظر اإ

من، ، وأأن تضهات الفاعةل املعنية بشلك تعاوين، وأأن تنفذ حلول  فعاةل وكفؤة، وأأن تتكيف مع احلقائق اجلديدةخمتلف اجل 

نفاذ حقوق امللكية الصناعية يف الإطار وفق ا لس يادة القانون  القانوين واملؤسيس احلايل.، اإ

                                         
. ويرد وصف للخطة /1079cul/2005/04/21https://www.boe.es/eli/es/oعىل الرابط التايل:  2005تتاح اخلطة احلكومية الشامةل لعام  3

نفاذ حقوق امللكية الفكرية(، 2006) س يلفيا جامي غونزالزيابلتفصيل يف الوثيقة املقدمة من الس يدة   التدابري اليت اختذهتا احلكومة الإس بانية فامي يتعلق ابإ

 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=60892(، واملتاحة عىل الرابط التايل: WIPO/ACE/3/11)الوثيقة 
 .https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181214.aspxانظر:  4

https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/21/cul1079
https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/21/cul1079
https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/21/cul1079
https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/21/cul1079
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=60892
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 اجلهات املعنية اثلثا .

جراءات شامةل .9  مع خمتلفالعمل  اإىل سعى املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، من أأجل اختاذ اإ

ضافة اإىلاحلكومة املركزية ، مبا يف ذكل اجلهات الفاعةل من القطاع العام  اجملمتعات املس تقةل ذاتيا  والسلطات احمللية اإ

 اكحفة انهتأاكت حقوق امللكية الصناعية.مبوالهيئات العامة الأخرى اليت ترتبط أأنشطهتا بطريقة أأو بأأخرى 

 مجلعيات حاميةاليت ميكن  الكبريةللمسامهة  ا  ، نظر وقطاع اخلدماتاخلاص  مشاركة القطاع ا  من املهم أأيضو  .10

ذاكءالأعامل تقدميها من أأجل  وقطاع املس هتكل ، ومجع البياانت ونرش مج عن انهتأاكت امللكية الصناعيةناالوعي ابلرضر ال  اإ

 املعلومات.

لزتام  جعيُشعالوة عىل ذكل، و  .11 لأن التعاون بني اجلهات ادلولية الفاعةل أأمر  ا  ، نظر ا  أأيض هاجملمتع ادلويل وتعاوناإ

بشلك  التقليد، من أأجل ماكحفة بشلك مزتايد واحضةاحلدود التجارية غري  وحيث أأحصبت تسوده العوملةرضوري يف عامل 

 ال ومفيد.فعّ 

 هجمالت العمل وخطوط .رابعا  

نفاذ حقوق  .12 هناك جمالت خمتلفة تغطي املبادرات الرئيس ية اليت هتدف اإىل ماكحفة شامةل لبيع السلع املقدلة واإ

 :وتشمل اجملالت ما ييلامللكية الصناعية. 

ذا لزم الأم - يف بيئة  مناسبر، هبدف حامية حقوق امللكية الصناعية بشلك التنظمي: تعديل الإطار الترشيعي، اإ

 ؛الوطين والأورويبعىل الصعيدين دامئة التغري ومواءمهتا مع الاحتياجات القانونية 

نفاذ حقوق امللكية الصناعية التنس يق:  - يف مجيع فروع القضاء مواءمة القرارات القضائية مع الإطار القانوين لإ

 ؛(ةوالاجامتعي ةوالإداري ةواجلنائي ة)املدني املسأأةل هاملعنية هبذ

جراءات  اختاذاحلدود ويف السوق احمللية أأكرث فاعلية حىت ميكن  يف الإجراءاتجعل : الانهتأاكتمقاضاة  - اإ

 ؛املقدلة السلع مصادرةقت ممكن عند يف أأرسع و  وحتديد العقوابتقضائية 

حبيث ميكن اس تخداهما بسهوةل أأكرب ملراقبة انهتأاكت  تهوأأمتت  هوحتسينمجع الإحصاءات التحليل: لتنس يق نظام  -

 ؛مللكية الصناعيةحقوق ا

ذاكء الوعي:  - ثبات حبقوق امللكية الصناعية و زايدة الوعي التدريب واإ من  لأثر الإجيايب لس تخداهما املناسبااإ

 .هتا من انحية أأخرىلنهتأاك السلبية والآاثر، انحية
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 التدابري(خمتلف حلاةل تنفيذ  ا  وفق تُس تكلددة )احمل اجملالتتعني اختاذها يف التدابري احملددة اليت ي  خامسا .
 

 احلاةل التدابري خطوط العمل

تكييف الإطار القانوين  .1

 الإس باين مع احتياجات السوق

عداد التقارير 1.1  اإ

 جلسات مناقشة 2.1

 تدابري أأخرى 3.1

 قيد التنفيذ 1.1

انعقاد جلسة مناقشة واحدة  2.1

 بنجاح

 قيد التنفيذ 3.1

 دمع التفاقات 1.2 تعزيز التعاون ادلويل .2

من حيث التقدم احملرز  متابعة 2.2

امللكية الفكرية  جمال يفالتنظمي 

 واس تعراضه

 تدابري أأخرى جيري اختاذها 3.2

 قيد التنفيذ

جراءات امجلارك ملاكحفة  .3 دمع اإ

 التقليد

تعزيز التعاون مع الهيئات  1.3

 امجلركية

 تدابري أأخرى 2.3

 قيد التنفيذ

يتعلق تدابري خمتلفة قيد الإعداد، و  حتسني الأدوات القامئة .4

العديد مهنا ابلتعاون الوثيق مع 

نفاذ ووزارة الثقافة  سلطات الإ

 والرايضة.

 قيد الإعداد

 املس توايتتعزيز التعاون عىل  .5

ملاكحفة  ةالأوروبيو  ةوادلولي ةالوطني

 انهتأاكت حقوق امللكية الفكرية

 امللكفة سلطاتال دمع اخلرباء دلى 

نفاذ واملشاريع عىل الصعيدين اب لإ

 .الوطين وادلويل

 قيد التنفيذ

تعزيز تبادل املعلومات مع  .6

 احملامك

دراهجا  1.6 التدابري الواجب اإ

  2023-2020واختاذها يف الفرتة 

حتديث قاعدة البياانت  2.6

 القضائية

 قيد الإعداد 1.6

 قيد التنفيذ 2.6
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 البياانت الإحصائيةتدابري لتحسني  حتسني البياانت الإحصائية .7

 وجرتوحتليل البياانت قيد ادلراسة. 

 .ابلفعل صياغة بعض التدابري

 

آزر يف جمال  .8 تعزيز أأوجه التأ

 التدريب والتوعية

 محةل توعية 1.8

تس هتدف محالت جديدة  2.8

 خمتلفةفئات 

 دراسات  3.8

 قيد التنفيذ

 تصممي منشورات س ياحية 

 

 [هناية املسامهة]
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نفاذ حقوق امللكية ال  فكرية يف مناطق التجارة اخلارجيةاإ

نفاذ، مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية، مكتب  -مسامهة أأعدهتا الس يدة اكريداد بريدوت، احملامية املستشارة يف جمال الإ
 *(، الإسكندرية، ولية فريجينيا، الولايت املتحدة الأمريكية UPSTOاملتحدة للرباءات والعالمات التجارية ) الولايت

 ملخص

يضا ابمس مناطق التجارة احلرة مناطق اقتصادية مفيدة، ويه عادة عبارة عن مناطق أأ عرف تُ مناطق التجارة اخلارجية اليت 

آت اخلاصة من جتميع قتصاد اذلي يس تضيفها. وتمتكنخارج نطاق اختصاص امجلارك دلى الا معينة عادة  املنتجات املنشأ أأو اإ

آخرال  جراء أأي نشاط اقتصادي رشعي أ عادة المتوين ابلوقود أأو اإ فة يمن خالل هذه املناطق، مع جتنب سداد تعر  تصدير أأو اإ

دارية أأخرى. ومع ذكل ميكن أأن تشهد مناطق التجا رة اخلارجية أأيضا بعض الأنشطة أأو رسوم مجركية ابهظة أأو أأية رسوم اإ

غري القانونية مبا يف ذكل غسل الأموال والاجتار يف املنتجات املقدلة وقرصنة حق املؤلف. ول تتأأثر مصاحل أأحصاب حقوق 

ني بشلك لكامللكية الفكرية حفسب، بل تصبح الصحة والسالمة أأيضا همددتني للك من العاملني يف هذه املناطق وللمس هت

نفاذ ابملنافذ امجلركية وعىل احلدود وأأشاكل عام. وادلر  وس املس تفادة واخلربات املكتس بة فامي يتعلق ابلأطر القانونية والإ

 التكنولوجيا اجلديدة قد تساعد عىل ماكحفة هذه الأنشطة وحامية الفائدة املتحققة من مناطق التجارة اخلارجية.

 املعلومات الأساس ية ونبذة اترخيية .أأول  

حدى البدلان مناطق  .1 التجارة اخلارجية اليت تعرف أأيضا ابمس مناطق التجارة احلرة عبارة عن مناطق جغرافية داخل اإ

  1.بشلك عام خارج نطاق الإقلمي امجلريك من منظور رسوم الاس تريادمتداوةل فهيا  ةأأي سلع أأو يف اقتصاد ما تعترب

واكنت املوائن احلرة مناطق معينة تتيح  ذ مئات الس نني.مناطق التجارة اخلارجية من وتعددت الهيئات اليت اختذهتا .2

عادة تصديرها معفاة من الرسوم امجلركية لهيا، واكنت الشحنات اليت يتقرر اإ  2.للسفن التجارية فرص ورشوط متساوية للنفاذ اإ

ىل منطقة شانون للتجارة احلرة يف  .3 يرلنداوعادة ما يشار اإ واكنت  رص احلديث.ابعتبارها أأول منطقة جتارة حرة يف الع اإ

عادة المتوين ابلوقود قبل التحسينات اليت اس تُ  ماكنية مواصةل من أأمه حمطات اإ حدثت يف تكنولوجيا الطريان واليت أأاتحت اإ

يرلندا الرحالت الطويةل يف أأربعينيات القرن العرشين. ىل تراجع ا ومنذ ذكل احلني اس تجابت حكومة اإ عىل تكل لطلب اإ

مج للرتوجي للمنطقة لأغراض التمنية الصناعية والس ياحية من خالل طرح مزااي رضيبية ومزااي من خالل وضع براناخلدمة 

ويف الوقت احلايل متثل منطقة شانون احلرة مقرا للصناعة والتجارة بوصفها أأحد أأكرب مناطق الاستامثر  . 1959أأخرى يف عام

                                         
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية.ر وة يه أأراء مؤلفهتا ول تعرب ابلرض هذه الوثيقالآراء اليت تعرب عهنا  *  ة عن أ
 دال من التفاقية ادلولية لتبس يط وتنس يق الإجراءات امجلركية املرفق احملددالتعريف املعدل ملصطلح "منطقة التجارة احلرة" املذكور يف الفصل الثاين،  1

 )بصيغهتا املعدةل(، واليت تش هتر ابمس اتفاقية كيوتو املنقحة.
التجارة يف السلع املقدلة (، 2018) (EUIPOة الفكرية )( ومكتب الاحتاد الأورويب للملكيOECDمنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي )  2

 http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en : ىل الرابط الآيت، متاح ع15، ص. ومناطق التجارة احلرة: أأدةل من الاجتاهات احلديثة

http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en
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يرلنداالأجنيب يف  أ لف وظيفة وادلخل الس نوي  7وما توفره من  200بالغ عددها فدان ومبانهيا ال  600، مبساحهتا اليت تبلغ اإ

 3من خالل التجارة فهيا. ا املنطقةيورو تدره رالبالغ ثالث مليا

مليون عامل،  55اقتصادا توظف جممتعة  130منطقة حول العامل يف  3500واليوم يبلغ عدد مناطق التجارة اخلارجية  .4

ويف الولايت املتحدة  4.من خالل قمية مضافة مرتبطة ابلتجارة ارتباطا مبارشادولر أأمرييك  بليون 500وتدر دخال قدره 

منطقة جتارية نشطة يف امخلسني  191، وتوجد عىل الأقل الأمريكية وحدها متتكل لك ولية منطقة جتارة خارجية واحدة

 5.أألف عامل 450رشكة توظف  3200تضم أأكرث من  ،ولية وبورتوريكو

نتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع. تشمل الأمثةل عىلو  .5 ويف الولايت  الأنشطة يف مناطق التجارة اخلارجية معليات الإ

وجيوز أأن تُدخل الرشكة اليت تنتج الس يارات مكوانت  املتحدة مثال ميكن جتميع الس يارات يف مناطق التجارة اخلارجية.

ما عىل املكوانت اخلارجية أأو املنتج الهنايئ، حبيث خارجية لتس تخدهما يف جتميع املنتج وجيوز لها أأن ختتار سداد  الرسوم اإ

وقد تضم مناطق التجارة اخلارجية أأنشطة  ختتار هيالك تفضيليا لتقليل التلكفة، وابلتايل تقلص من مبالغ الرسوم أأو تلغهيا.

 6جتارية أأخرى مبا يف ذكل مراكز التسوق ومراكز التكنولوجيا ومراكز اللوجستيات.

 

 (. 5)املقتبسة فامي ييل يف الهامش  GAO-17-649امجلعية الوطنية ملناطق التجارة اخلارجية )أأعيد اإصدارها يف الوثيقة املصدر: 

ىل احلد من الرسوم امجلركية ومن بيهنا جذب و  .6 تتحقق منافع أأخرى من اس تخدام مناطق التجارة اخلارجية ابلإضافة اإ

وأأجريت ادلراسات عىل لك من منافع هذه املناطق   أأداء التصدير.الاستامثرات الأجنبية واس تحداث الوظائف وحتسني

فعىل سبيل املثال تعرضت مناطق التجارة اخلارجية للنقد لأهنا حتد من الإيرادات اليت تتحقق عادة لالقتصاد اذلي  وتلكفهتا.

 7تعمل فيه ولجتذاهبا بل وتروجيها للأنشطة غري القانونية والإجرامية.

                                         
 ، متاح عىل الرابط الآيت:غرفة التجارة يف شانون، منطقة شانون احلرة 3

 https://www.shannonchamber.ie/about/about-shannon/shannon-for-business/shannon-free-zone/ 
 . 16، ص. التجارة يف السلع املقدلة واملناطق احلرة، املرجع السالف اذلكر 4
اس تحداث الوظائف والتمنية  الهنوض ابلتجارة،(، مناطق التجارة اخلارجية ابلولايت املتحدة الأمريكية: 2019امجلعية الوطنية ملناطق التجارة اخلارجية ) 5

 https://www.naftz.org/wp-content/uploads/2019/03/FTZ-Facts-2019.pdfمتاح عىل الرابط الآيت:  الاقتصادية
مناطق التجارة اخلارجية: ينبغي عىل مكتب امجلارك وحامية احلدود تعزيز قدرته عىل (، 2017مكتب املساءةل التابع حلكومة الولايت املتحدة الأمرييك ) 6

 متاحة عىل الرابط الآيت:  10-9(، ص (document GAO-17-649 لها عرب الربانمج تقيمي خماطر الامتثال والاس تجابة

https://www.gao.gov/products/GAO-17-649  
 . 21ص.  التجارة يف السلع املقدلة واملناطق احلرة، املرجع السالف اذلكر، 7

https://www.shannonchamber.ie/about/about-shannon/shannon-for-business/shannon-free-zone/
https://www.naftz.org/wp-content/uploads/2019/03/FTZ-Facts-2019.pdf
https://www.gao.gov/products/GAO-17-649
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نفاذ امللكية الفكرية يف مناطق التجارة اخلارجيةالأطر : اثنيا    القانونية املرتبطة ابإ

نفاذ القوي حلقوق امللكية الفكرية يف مناطق التجارة اخلارجية، ولكهنا  .7 تؤدي التفاقات والتفاقيات ادلولية دورا يف الإ

لزامي ،قيود علهياوجود تعاين من  ذ تؤدي الاشرتاطات ادلنيا أأو الطبيعة غري الإ ة لبعض أأحاكم هذه التفاقات اإىل ضعف اإ

نفاذها بشلك عام.  8اإ

 اتفاقية كيوتو املنقحة .أألف

( )بصيغهتا املعدةل(، WCOتشمل التفاقية ادلولية لتبس يط وتنس يق الإجراءات امجلركية للمنظمة العاملية للجامرك ) .8

وقع والرقابة عىل السلع فهيا يف املرفق دال املُ مجيع مناطق التجارة اخلارجية  9واليت تش هتر ابمس اتفاقية كيوتو املنقحة

، وتناولت الإجراءات امجلركية 1999واعُتمدت التفاقية املنقحة عام  ، ونسقت العديد من الإجراءات امجلركية.1973 عام

دارة اخملاطر وأأوجه الرشاكة ونظم الطعن.  116املتعاقدة وقد بلغ عدد الأطراف  والاس تخدام الأمثل لتكنولوجيا املعلومات واإ

فامي يتعلق و  ومل تكن الأطراف مقيدة ابملرفقات احملددة واكن حيق لها اختيار قبول بعض مهنا فقط. .2018 طرفا يف عام

 عىل ما ييل:  من الفصل الثاين من املرفق دال 6الفقرة  تنصمبناطق التجارة اخلارجية وحامية امللكية الفكرية، 

 "ممارسة موىص هبا 

ىل املنطقة احلرة جملرد أأن البضائع خاضعة لأحاكم منع أأو قيود عدا تكل ينبغي عدم ر  دخال البضائع الواردة من اخلارج اإ فض اإ

 املفروضة بسبب ما ييل:

 الآداب العامة أأو النظام العام أأو الأمن العام أأو النظافة والصحة العامة أأو لعتبارات حصة احليوان أأو النبات؛ -

 التجارية وحقوق املؤلف،حامية الرباءات والعالمات  -

 برصف النظر عن بدل املنشأأ أأو البدل اليت قدمت منه أأو بدل املقصد. -

ل يف  تس تلزمأأما البضائع اليت متثل خطرا أأو اليت قد تؤثر عىل غريها من البضائع أأو اليت  دخالها اإ جتهزيات خاصة فينبغي عدم اإ

 املناطق احلرة املعدة خصيصا لس تقبالها."

 عىل اجلوانب املتصةل ابلتجارة يف حقوق امللكية الفكرية التفاق .ابء

حيتوي اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )تريبس( عىل أأحاكم تتعلق  .9

نفاذ عند احلدود ولكنه مل يتناول مناطق التجارة اخلارجية حتديدا. ا منح أأحصاب احلقوق وتشمل ال ليات اليت ينص علهي ابلإ

هلم التقدم بطلب للسلطات امجلركية بوقف الإفراج عن البضائع اليت حتمل عالمات جتارية مقدلة أأو مقرصنة  يتيح مسارا

                                         
الرقابة عىل املنطقة: حتقيق التوازن بني التيسري والرقابة ملاكحفة (، 2013( / الأعامل التجارية لوقف التقليد والقرصنة )ICCادلولية ) غرفة التجارة 8

 ، متاح عىل الرابط الآيت:3، ص. التجارة غري املرشوعة يف مناطق التجارة احلرة حول العامل

 https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Combating-illicit-trade-in-FTZs-1.pdf 
 للمزيد من املعلومات ولالطالع عىل نص اتفاقية كيوتو املنقحة، انظر الرابط الآيت:  9

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx. 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Combating-illicit-trade-in-FTZs-1.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx
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تالف  لتداولها يف السوق، مع التحفظ عىل هذه البضائع بل وحىت عىل ما من التفاق  51وتنص املادة  البضائع غري القانونية.اإ

 ييل:

 السلطات امجلركية الإفراج عن السلع"وقف 

جراءات لمتكني صاحب احلق اذلي دليه أأس باب مرشوعة  ادلولتعمتد  الأعضاء، وفقا للأحاكم املنصوص علهيا أأدانه، اإ

ؤلف، مـن التقـدم بطلب املقوق قرصنة حل انه ميكن أأن حيدث اس ترياد لسلع حتمل عالمات جتارية مقدلة أأو متثل يفلالرتياب 

جراءات الإفراج عن تكل السـلع وتداولها  ىلاإ مكتوب  يقاف السلطات امجلركية اإ داراي أأو قضائيا، لإ السلطات اخملتصة فيه، اإ

وجيوز للبدلان الأعضاء السامح بتقدمي مثل هذه الطلبات فامي يتصل بسلع تنطوي عىل تعدايت أأخرى عىل حقوق  حبرية.

جـراءات مماثةل فامي  .اجلزءينص علهيا هذا  اليتامللكية الفكرية، رشيطة الوفاء ابملتطلبات  اتحة اإ كام جيوز للبدلان الأعضاء اإ

جراءات الإفراج عن السلع املتعدية املزمع تصديرها من أأراضهيا." يقاف السلطات امجلركية اإ  يتصل ابإ

 الأنشطة غري القانونية يف مناطق التجارة اخلارجية .اثلثا  

عادة التسمية تشمل الأنشطة يف مناطق التجارة اخلارج  .10 عادة التغليف واإ ية التجميع والتصنيع والتجهزي والتخزين واإ

نتاج بضائعهم غري املرشوعة. ومن شأأن املقدلون  واحلفظ ومواصةل الشحن، ولكها أأنشطة يسهل أأن يس تغلها املقدلون يف اإ

ااي اليت تتيحها مناطق التجارة مرشوعة ابس تغالهلم املز  اكنتالمتكن من حشن بضائعهم غري القانونية عرب احلدود كام لو 

خفاء هوية بدل املنشأأ وبدل املقصد للبضائع املقدلة من خالل عبورها موائن ومناطق جتارة خارجية  10اخلارجية. وميكن اإ

 11متعددة.

 

 

 12اخلارجية يف لوس أأجنلوس.املصدر: هيئة الهجرة والإنفاذ امجلريك ابلولايت املتحدة الأمريكية. مثال عىل املالبس ابس تخدام منطقة التجارة 

                                         
 .6 ، ص.الرقابة عىل املنطقة، املرجع سالف اذلكر 10
 .8، ص الرقابة عىل املنطقة، املرجع سالف اذلكر 11
نفاذ امجلريك ابلولايت املتحدة الأمريكية ) 12 دانة تسعة أأشخاص خططوا معلية لهتريب املالبس مباليني ادلولرات(، 2011يوليو  25هيئة الهجرة والإ  اإ

 )بالغ حصفي(، متاح عىل الرابط الآيت: 

https://www.ice.gov/news/releases/9-indicted-multi-million-dollar-apparel-smuggling-scheme. 

https://www.ice.gov/news/releases/9-indicted-multi-million-dollar-apparel-smuggling-scheme
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 13يس هتكل املتسوق فيه السلع املقدلة دون أأن يدري. ميكن أأنقد تشلك بعض مناطق التسوق ماكان  .11

ذ تبني للمفتشني أأن املقدلين  .12 وتشلك السلع املقدلة ول س امي السلع الصيدلنية املقدلة خطرا عىل الصحة والسالمة اإ

 14لبيعها. هاوأأعادوا تغليف  ة البنودأأعادوا تسمي

ومن اجلرامئ املنظمة الأخرى اليت تمت يف مناطق التجارة اخلارجية عالوة عىل التقليد والقرصنة تكل املتعلقة بغسل  .13

 15الأموال وقد لوحق مرتكبوها جنائيا يف الولايت املتحدة الأمريكية.

 تذكرة وجحمها الإجاميل، حيث وقد أأوحضت ادلراسات وجود عالقة بني أأنشطة التقليد وعدد مناطق التجارة اخلارجي .14

نفاذ السلمي والأحاكم القانونية من  يقللومع ذكل قد  هذه املناطق أأصبحت أأداة يس تفيد املقدلون مهنا. أأنادلراسات  الإ

 16الأنشطة غري القانونية يف هذه املناطق برصف النظر عن جحمها وعددها.

نفاذ ةأأفضل املامرسات والهنج التكنولوجي .رابعا    اخلاصة ابلإ

ويتطلب أأن يودع املشغل متعددة  خطواتمن  برانمج مناطق التجارة اخلارجيةيتأألف يف الولايت املتحدة الأمريكية  .15

طلبا دلى هيئة امجلارك وحامية احلدود للحصول عىل دليل التنش يط والإجراءات والعمليات، حيث يصف هذا ادلليل 

وهذا النظام عبارة عن نظام للفحص قامئ عىل  لبضائع خالل املنطقة أأو املنطقة الفرعية.معليات الامتثال ادلاخلية وانتقال ا

هيئة  تضطلع بهومع ذكل فاإن الإرشاف عىل هيئة الفحص اذلي  17.اخملاطر ل يتطلب وجود منظومة اإرشاف دامئة يف املوقع

ىل املناطق يف  18أأي وقت يكل هذا الهنج القامئ عىل اخملاطر. امجلارك وحامية احلدود ونفاذ املسؤولني التابعني للهيئة اإ

ن حتسني الوعي وفهم كون مناطق التجارة اخلارجية .16 فتخضع بناء عىل لدلوةل  خارج نطاق الاختصاص الإقلميي ليست اإ

ىل قوانني الاقتصاد اذلي تعمل من خالهل ذكل  19.من شأأنه التقليل من الأنشطة غري القانونية يف مناطق التجارة اخلارجية ،اإ

ىل املنطقة الرضورية وينبغي عىل السلطات امجلركية الوطنية المتتع ابلسلطة القانونية  .17 لفرض الرقابة عىل دخول البضائع اإ

 وتداولها والترصف فهيا يف املنطقة فضال عن خروهجا من املنطقة.

                                         
 .7، ص الرقابة عىل املنطقة، املرجع سالف اذلكر 13
 .27، ص. ابقاملرجع الس 14
، متاح عىل الرابط الآيت: ل الأمواليأأوجه عرضة املناطق احلرة لغس  (، 2010رس انظر بشلك عام، فريق العمل اخلاص ابلإجراءات املالية )ما 15

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML vulnerabilities of Free Trade Zones.pdfر أأيضا الولايت . انظ

الأموال  غسل جرامئ( )لحئة اهتام جنائية ابرتاكب 2011 ويوني 30، )حمكة مقاطعة اكليفورنيا املركزية يف cr-00690-DDO-2:11املتحدة ضد لي وأآخرين، 

 يف اإحدى مناطق التجارة اخلارجية(. 
 . 53، ص. التجارة يف السلع املقدلة واملناطق احلرة، املرجع السالف اذلكرانظر  16
 .47، ص. املرجع السابق 17
فصل الثالث، متاح عىل الرابط (، دليل مناطق التجارة احلرة، ال2011انظر بشلك عام: هيئة امجلارك وحامية احلدود التابعة لوزارة الأمن الوطين ) 18

 . https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FTZmanual2011.pdf الآيت:
 .2، ص الرقابة عىل املنطقة، املرجع سالف اذلكر 19

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20vulnerabilities%20of%20Free%20Trade%20Zones.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FTZmanual2011.pdf
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ويتوافق منح موظفي امجلارك سلطة حبمك منصهبم ختول هلم التحفظ عىل السلع اليت يشتبه يف تعدهيا عىل امللكية  .18

حلفاظ عىل الأدةل الرضورية للمالحقة الإرساع ابالفكرية يف مناطق التجارة اخلارجية مع أأحاكم اتفاق الرتيبس، ويتيح 

حلاق الرضر بأأحصاب امللكي  امجلهور. -ة الفكرية واملس هتكل القضائية، وحيول دون اإ

ن حتسني العالقة فامي بني السلطات امجلركية والصناعة يف القطاع اخلاص وتعزيز العالقة التعاونية فامي بيهنام عىل حنو  .19 اإ

 يتسم ابلشفافية من شأأنه أأيضا أأن حيسن من س يادة القانون مبا يتيح تنظمي مناطق التجارة اخلارجية.

نفاذ القو  يؤديوسوف  .20  .بسهوةلالأنشطة الإجرامية اإىل ردع انني عىل احلدود يف مناطق التجارة اخلارجية اإ

ومن املمكن احليلوةل دون حدوث الغش يف التصنيع ومنشأأ الشحن وسلسةل التوريد بشلك عام من خالل تكنولوجيا  .21

سلسةل ة ابس تخدام تكنولوجيا تكنولوجيا حتديد الرتددات الالسلكية املصحوبة بتأأمني بيان الشحن تتبع الشحنات وخصوصا

 20الل منظومة احلساابت املوزعة.الكتل/ السجالت املغلقة من خ

 اخلامتة .خامسا  

قد تكون مناطق التجارة اخلارجية حمراك جيدا لتنش يط الاقتصاد يف اقتصادات العامل، ومع ذكل جيب تنظميها محلاية  .22

نتجات الضارة. وتكتسب الأنشطة الإجرامية خطوة تدمعها من خالل أأحصاب امللكية الفكرية بل واملس هتلكني وامجلهور من امل 

نفاذ  اس تغاللها ملناطق التجارة اخلارجية. ويلزم عىل مجيع البدلان والاقتصادات احرتام الزتاهما بس يادة القانون من خالل اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف مناطق  التجارة اخلارجية.  قوانيهنا الوطنية والوفاء بتعهداهتا ادلولية يف س ياق اإ

 ]هناية املسامهة[

                                         
معيال جديدا يف اإطار اإطالقها  92تضيف منصة رشكة أأي يب اإم ورشكة الشحن مريسك لسلسةل الكتل  (،2018سطس أأغ  9انظر مثال: فوربس ) 20

 عامليا، متاح عىل الرابط الآيت:

 https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/08/09/ibm-maersk-blockchain-platform-adds-92-clients-as-part-

of-global-launch-1  وموقع كوين تيليغرافCointelegraph (25هيئة امجلارك وحامية احلدود الأمريكية ختترب 2018أأغسطس ، ) منظومة تتبع الشحنات

 القامئة عىل سلسةل الكتل ، متاحة عىل الرابط الآيت:

system-tracking-shipment-blockchain-test-to-nprotectio-border-and-customs-https://cointelegraph.com/news/us.  

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/08/09/ibm-maersk-blockchain-platform-adds-92-clients-as-part-of-global-launch-1
https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/08/09/ibm-maersk-blockchain-platform-adds-92-clients-as-part-of-global-launch-1
https://cointelegraph.com/news/us-customs-and-border-protection-to-test-blockchain-shipment-tracking-system

