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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
  2022 أغسطس 5 التار�ــــخ: 

 اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ

ةالدورة   الخامسة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2إ� أغسطس  31جن�ف، من 

ات الوطن�ة واإلقل�م�ة  ام للمل��ة الفك��ة الخ�ب ي مجال إذكاء االح�ت
والتدر�ب  تك��ن ال�فاءاتأ�شطة  دعم ال��بو  إ� جانب�ن

ي هذا المجال
 �ن

 مساهمات من إعداد ألبان�ا والدكتور باسم عوض

ي دورتها  .1
ة من  الرابعةوافقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ (اللجنة) �ن ي الف�ت

ة، المنعقدة �ن ، 2019سبتم�ب  4إ�  2ع�ش
ي دورتها 

ي " الخامسةع� أن تنظر، �ن
ة، �ن تبادل القصص الناجحة �شأن خدمات تك��ن ال�فاءات وخدمات الدعم الُمقدمة من ع�ش

ن طبقا للتوص�ات المعن�ة  ن الوطنيني ي واإلقل��ي لفائدة الوكاالت والموظفني ال��بو ألغراض تنف�ذ أ�شطة التدر�ب ع� الصع�دين الوطئن
ن من  ". التنم�ة ووال�ة لجنة اإلنفاذمن أجندة  ي هذا اإلطار، تعرض هذە الوث�قة مساهمتني

ي د. باسم عوض، ومن  ألبان�ا و�ن
ي سابق �ن

قا�ن
ي  ، محكمة االستئناف بم� 

ن أونتار�و، لندن، كنداوأستاذ �ن  كل�ة الحقوق، جامعة و�س�ت

ن ع� فوائد و  .2 ي ف �تكيتؤكد كلتا المساهمتني
ام بأ�شطة تك��ن ال�فاءات المتعلقة موارد التدر�ب الستخدامها �ن �ذكاء االح�ت

ي  ال��بو دل�ل ف �تكيلمل��ة الفك��ة. ووصفت مساهمة ألبان�ا عمل�ة ل ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقة مرتكبيها التدر�ئب
للتحقيق �ن

ي ألبان�ا ستخدامه ا بغرض قضائ�ا
ي و . �ن ي لمحة ع�وفر الدل�ل التدر�ئب ي الوطئن

ي تأث�ي و�وضح  امة عن اإلطار القانوين
ي األلباين

االجتهاد القضايئ
ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة 

ي بناء القدرات قضائ�ا  مرتكبيها  ومالحقةع� التحقيق �ن
. كما تؤكد المساهمة فوائد األداة �ن

ي تتو� لالمؤسس�ة  ن مؤسسات التدر�ب مثل المدرسة األلبان�ة للقضاة الئت ن والمحققني ن العامني  . تدر�ب القضاة والمدعني

ي مساهمتهعوض  و�تحدث د.  .3
ته ال��بو مؤخرا بعنوان " إعداد عن  �ن ي ال�تاب الذي ��ش

دراسة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن
ي المنطقة الع���ة

ي مجال تتيح هذە المجموعة من قرارات المحا�م األخ�ي و . كتاب السوابق القضائ�ة)( "حقوق المل��ة الفك��ة �ن
ة �ن

ي للعالمات التجار�ة 
ي والجنايئ

ن �شكل خاص ع� اإلنفاذ المدين ك�ي ي المنطقة وحق المؤلفإنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة (مع ال�ت
) للقضاة �ن

ي منازعات التعدي ع� المل��ة الفك��ة. كما �علق 
اتهم �ن ي تمت مواجهتها والدروس  د. الع���ة تع��ز خ�ب عوض ع� التحد�ات الئت

 الذي شارك ف�ه كمراجع. السوابق القضائ�ة  كتاب  ذلك إعداد فادة من المست
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ت�ب التا�ي  نتاوترد المساهم .4  : حسب ال�ت

ي  ال��بو دل�ل  ف �تكي ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقة مرتكبيها قضائ�االتدر�ئب
ي ستخدامه ا بغرض للتحقيق �ن

 3 .................. ألبان�ا�ن

ي المنطقة الع���ة
ي حقوق المل��ة الفك��ة �ن

 6 ........................................................... دراسة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن

 

]ناتالمساهمذلك  �ي ت[
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ي  ال��بو ف دل�ل �تكي ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقة مرتكبيها قضائ�االتدر�يب
 للتحقيق �ن

ي ألبان�ا
 بغرض استخدامها �ض

، المدرسة األلبان�ة للقضاة، ت ي
، أستاذة القانون ورئ�سة برنامج التدر�ب االبتدايئ ي

ي توتوالين انا، مساهمة من إعداد الدكتورة مار�انا س�ميئن �ي
 *ألبان�ا

 
 
 

 ملخص
 

ي  (ال��بو) الفك��ةالمنظمة العالم�ة للمل��ة  دل�ل تقدم هذە المساهمة معلومات عن أثر  ي جرائم المل��ة الفك��ة لالتدر�ئب
لتحقيق �ن

ي ألبان�ا. و�ع�ي الدل�ل صورة عامة فه �تكي ي جرىذ(الدل�ل)، وال ومالحقة مرتكبيها قضائ�ا
ي مع عن الالستخدام �ن ي الوطئن

إلطار القانوين
ن  ي وقانون الجمارك، فضً� عن القوانني

ي األلباين
األلبان�ة المتعلقة بحق المؤلف والمل��ة إ�الء االهتمام �شكل خاص للقانون الجنايئ

ن مؤسسات  ي الواقع، كلما كانت العالقات بني
ي ألبان�ا مما �عزز تعاونها. و�ن

ي مختلف المؤسسات العامة �ن
الصناع�ة. واستخدم الدل�ل �ن

ي يتعامل وتظهر فائدة الدل�التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة.  ت حاالت العدالة والوكاالت العامة أقوى، كلما قل ي الط��قة الئت
ا �ن ل أ�ض�

ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة. 
ي مع التحقيق والبت �ن

ي األلباين
ي بناء  بها االجتهاد القضايئ

وقد ثبت أن الدل�ل مف�د �شكل خاص �ن
ي تتو� تدر�ب باعتبارە  القدرات المؤسس�ة ن أحد أهم أهداف مؤسسات التدر�ب مثل المدرسة األلبان�ة للقضاة الئت القضاة والمدعني
 . ن ن والمحققني  العامني

 

 مقدمة أوال. 

 
اح المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) و�دعم من المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة  .1 ، أمكن إعداد )GDIP(بناء ع� اق�ت

ي ألبان�ا  دل�ل
ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقة مرتكبيها قضائ�ا �ن

ي  ەو��ش التحقيق �ن
ي �ن

استنادا إ� مع�ار دل�ل ال��بو. و��ش الدل�ل األلباين
انا و  2020نوفم�ب  ي ت�ي

ا ع� الفئات المستهدفة المهتمة من  وزعتحت رعا�ة المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة �ن ن الحق� ي  المهنيني
�ن

  المجال. 

ي ألبان�ا، إذ �عتقد أن أ�شطة التعدي ع� .2
ە أهم�ة خاصة �ن  المل��ة الفك��ة، مثل قرصنة حق المؤلف ولتكي�ف الدل�ل و��ش

ي �ستف�د منها قل�د وت العالمات التجار�ة، باتت تجارة م��حة مثل االتجار بالمخدرات. وقد ُ�عزى ذلك إ� النفقات العامة المنخفضة الئت
ن ع� حقوق المل��ة الفك��ة،  ائب و  لعدم دفعالمتعديني مما �مكنهم من تحقيق أر�اح  أو دفع الرسوم المفروضة، التهرب الجمر�ي ال�ن

.   طائلة ي ي أن �جنيها صاحب الحقوق المعئن
 كان ينب�ن

 الهدف من الدل�ل ثان�ا. 
 

ي المقام األول هو  إن  .3
المرتبطة ب�نفاذ القانون داخل  المهن�ةالمجموعات  تك��ن كفاءاتالغرض من إعداد هذا الدل�ل �ن

طة  ي �ش
ن الدولةمؤسسات مختلفة، مثل ه�ا�ل الجرائم االقتصاد�ة �ن ي مؤسسات الجمارك، والمدعني

، وه�ا�ل الج��مة االقتصاد�ة �ن
، و  ن ي الالعامني

ي المحا�م المدن�ة والجنائ�ة اإلدار�ة وموظ�ن
ن  قضاة �ن المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة ومدي��ة حق المؤلف والمحامني

هم.  �ن وغ�ي  والمح�ن

ي ع� الفور  وتبنت .4 ت الدل�ل وث�قة من شأنها إذكاء معرفة ، اذ المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة فكرة تكي�ف الدل�ل التدر�ئب اعت�ب
امات الدول�ة لحما�ة حقوق المل��ة  ن ن األلبان باالل�ت امات. و�ظل تج��م التعدي و المهنيني ن فرض الفك��ة وت�س�ي التنف�ذ العم�ي لهذە االل�ت

ي 
ن المالحقة من ع� حقوق المل��ة الفك��ة هو الهدف الرئ��ي  يتعدع� المالجزاء الجنايئ هذە المواد. ومع ذلك، فإن الجمع بني

ي اإلجراءات الجنائ�ة أو اإلجراءات ا
لمدن�ة المنفصلة هو مسار فعال �شكل خاص لحما�ة حقوق الجنائ�ة ومطالبات األطراف المدن�ة �ن

ي حاالت التعدي ع� الحقوق، أما المل��ة الفك��ة. 
�كمل شبكة فالمسار اإلداري، الذي �ستف�د من الغرامات المنصوص عليها �ن

 األدوات لتحد�د حاالت التعدي وقائمة الجزاءات. 

                                                
ورة آراء األمانة * ن وال تعكس بال�ن ي هذە الوث�قة تع�ب عن آراء المؤلفني

ي ال��بو.  اآلراء الواردة �ن
 أو الدول األعضاء �ن
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ي القضا�ا  وسلط الضوء ع� حما�ة المصلحة العامة وحما�ة حقوق .5
ي �غطيها الدل�ل، وخاصة �ن ي جميع القضا�ا الئت

المستهلك �ن
 المنتجات الص�دالن�ة والغذائ�ة.  بتقل�د المتعلقة 

ي الواقع، يرتكب جرائم التعدي ع� المل��ة الفك��ة  .6
ي جرائم المل��ة الفك��ة. و�ن

و�وضح الدل�ل جل�ا وجود سلسلة منظمة �ن
ي أشكال مختلفة من الذنب، من مختلفة ممعرف�ة أشخاص مختلفون، ذوي مست��ات 

من  منهم بعضف�ما �جري استغالل ال�قعون �ن
وعة.  لدن ي الجرائم الذين �شكلون حلقة من سلسلة التور�د، ع� قرب هؤالء من مصدر البضاعة غ�ي الم�ش آخ��ن.  وتعتمد إدانة مرتكئب

ي ال جدال فيها �ي الحلقة األو� من السلسلة، وعادة  كة المصنعة للسلعة أو المنتج، ثم والحلقة الئت المستورد  �ليها ما تكون ال�ش
ي نها�ة المطاف والموزع ومتعهد المستودع ومالك المحل أو المستودع

 البائع المتجول.   و�ن

ا يركز ع� معالجة الممارسة القضائ�ة والتحق�ق�ة .7  عمل��
ً

ي  واعت�ب المهنيون، الذين استخدموا الدل�ل، أنه أداة مف�دة ودل��
�ن

ي القضا�ا الملموسة المتعلقة بحق المؤلف والتعدي ع� 
ي ألبان�ا، وال س�ما ف�ما يتعلق بالتحقيق والبت �ن

المالحقات الجنائ�ة �ن
ي ذلك قرصنة حق المؤلف وت

العالمات التجار�ة.  و�قدم الدل�ل أ�ضا أمثلة ع� الوثائق ذات الصلة ب�عداد  قل�د العالمات التجار�ة، بما �ن
ي تجميع الئحة اال 

ن ب�نفاذ القانون �ن ي ألبان�ا. و�ساعد هذە النماذج المعنيني
ي تم تكي�فها الستخدامها �ن تهام و��ان الجهة المبلغة، والئت

 و�عداد الوثائق المتعلقة بالمسائل التال�ة بط��قة موحدة. 

ي ألبان�ا ثالثا. 
 تكي�ف الدل�ل لالستخدام �ض

 
ي ألبان�ا ع� أساس ثالثة مواضيع متواز�ة:   .8

 جرى تكي�ف الدل�ل لالستخدام �ن

ا �شكل أسا�ي إ� اتفاق  − ي الدو�ي الذي يوفر الحما�ة من التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة، استناد�
اإلطار القانوين

ي والقانون ا
ي القائم ع� القانون الجنايئ ي الوطئن

ن الخاصة لحما�ة ت��بس، فضً� عن اإلطار القانوين ي والقوانني
لجمر�ي األلباين

ي ألبان�ا و 
ي تنف�ذها.  ئح اللوا حق المؤلف والمل��ة الصناع�ة �ن

ي تم اعتمادها �ن  الئت
ي  −

ي هذا الجانب، تتمثل الوظائف الرئ�س�ة لإلطار القانوين
. و�ن ي طرق حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة ع� الصع�د الوطئن

اف بحقوق المل��ة ي االع�ت
ي �ن الفك��ة وحمايتها، وتحد�د األدوات القابلة للتطبيق وسبل االنتصاف القانون�ة،  الوطئن

 و��شاء ه�ا�ل إنفاذ القانون و�عمالها وضمان تنف�ذ إجراءات إنفاذ القانون؛
ن ال المشورة − ن والمدعني ي مرحلة التحقيق ومرحلة المحا�مة من لدن المحققني

ي �جب اتباعها �ن عمل�ة حول الخطوات الئت
ن   والقضاة.  العامني

الذي أعدته ال��بو. ومع ذلك، فإن النسخة المخصصة أللبان�ا  العاديحافظت النسخة األلبان�ة من الدل�ل ع� النموذج و  .9
ام  ن ي كل فصل، ال س�ما ف�ما يتعلق بالتعامل مع المنتجات المقلدة، وقرصنة حق المؤلف، واالل�ت

�ستمد أمثلة من التج��ة األلبان�ة �ن
 ذات الطابع اإلجرا�ي أو اإلداري.  بمالحقة التعد�ات

 ه�كل الدل�ل  رابعا. 
 

فصً�، بما يتما�ش مع النموذج الذي أعدته ال��بو لبلدان أخرى. و�تناول جزء هام من الدل�ل عنا�  15�حتوي الدل�ل ع�   .10
ي ذلك العنا� الذات�ة للج��مة، مثل التعب�ي عن الن�ة، وكذلك المعرفة البناءة بعواقب الج��مة.  بناءالج��مة 

، بما �ن ي
�ــــع األلباين ع� الت�ش

ي تقي�مها من 
ي ينب�ن ن لتحد�د العوامل الئت ن والمحققني ن العامني احات عمل�ة وتعل�م�ة للمدعني ا اق�ت  لدنو�قدم هذا الجزء من الدل�ل أ�ض�

ن القا ي المتخصصني ن لتحد�د مدى جد�ة التعدي واستبعاد الشك المعقول ف�ما يتعلق بالذنب. و�سهل قائمة األسئلة المحتملة الئت نونيني
ن   ي هذە األ�شطة نقل المعرفة إ� المهنيني

ن �ن ي تك��ن كفاءكما �مكن طرحها ع� األشخاص المشاركني
ن �ساعد �ن  . ات المعنيني

والذي يتضمن مواد حول ك�ف�ة التعرف ع�  للدل�ل،للمد�ي العام ق�مة عمل�ة وتع�ي الجوانب المتعلقة بالسلطة التقدي��ة  .11
ي التهم الجنائ�ة البد�لة المحتملة. 

ي وص�اغة التهمة وتقي�م عبء اإلثبات والنظر �ن
 الجاين

 
ا لمنع االنتها�ات الجد�دة من نفس الن�ع.  و�عت�ب  .12 ا يهدف إ� إثبات الحق المنتهك، ول�ن أ�ض� ا مهم� وتظل العق��ة جانب�

ن الجرم والعق��ة أحد االعتبارات المهمة للمحا�م.   ر الناجم ونطاقه ومدى المنافسة وتظل التناسب المعقول والعادل بني طب�عة ال�ن
ي السوق ودا

ي الج��مة وأي �شاط إجرا�ي مرتبط أو مدى تنظ�مهم وط��قته، عوامل مهمة غ�ي العادلة �ن
ن �ن ئرة األشخاص المتورطني

ي تحد�د ما إذا كانت الظروف تؤدي إ� تفاقم 
 . من عدمهج��مة الللغا�ة �ن

ي �شكل .13 ن والقضاة مراعاة اإلجراءات المحددة الئت ن العامني ا للحق،  وعند تقي�م خطورة انتهاك القانون، �جب ع� المدعني انتها��
ي وق�ع إصابات. 

ع� سب�ل المثال ما إذا كانت اإلجراءات تتعلق بصحة اإل�سان أو مسائل األمن العام، وما إذا كان االنتهاك قد �سبب �ن
، وكذلك إمكان�ة تورط مجموعات وشبكات الج��مة  ي النشاط اإلجرا�ي

ي االعتبار عدد األشخاص الذين شاركوا �ن
و�جب أن �أخذوا �ن
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ر الملموس أو المحتمل الذي ال ، ون�ع السوق وحجمه قد منظمة، و�جب عليهم تقي�م مدى الخسائر أو ال�ن ن �لحق باألشخاص المعنيني
، وتأث�ي ذلك ع� السوق وما إذا كان الضح�ة أو الشخص المصاب قد اتخذ خطوات معقولة المقلدةالذي يتم ف�ه تداول السلع 

 عواقب االنتهاك.  لتخف�ف

ي فصل منفصل، يبدأ بالحاجة إ� تحد�د صاحب الحق والمؤلف ومالك حقوق المل��ة الفك��ة، ثم و�تم تناو  .14
ل عبء اإلثبات �ن

ي �كون فيها المنتهكون خارج الحدود الوطن�ة أو  ن األدلة والحفاظ عليها، قبل تحل�ل الحاالت الئت از�ة لتأمني ي اإلجراءات االح�ت
�ستمر �ن

العالمات التجار�ة  بتقل�د دة دول. وعولجت هذە العنا� المتعلقة ب�ثبات التعدي ف�ما يتعلق ا�ساع رقعة التعدي ونتائجه إ� ع
 والتعدي ع� حق المؤلف. 

ا حاالت التخلص من السلع المقلدة أو المقرصنة، وط��قة مصادرتها، وتفاعل سلطات الجمارك مع القضاء،  .15 و�تناول الدل�ل أ�ض�
طة مكافحة الجرائ ي حد ذاته سب�ل وتنسيق العمل مع �ش

م االقتصاد�ة، وما إ� ذلك. إن األمر ب�تالف هذە السلع أو التخلص منها هو �ن
وعة و�ــهدف إ� منع ظاهرة  ي الذي �ح�ي مصلحة صاحب الحق من المنافسة غ�ي الم�ش

األخرى  التعد�اتمن سبل االنتصاف القانوين
ي يرتكبها   آخرون.  متعديونالئت

ي الحاالت العابرة للحدود، ق .16
ا و�ن ا فحسب، بل يبدو أ�ض� ا. أن د ال تكون التعد�ات أ��ب حجم� تورط الج��مة المنظمة أ��� تعق�د�

ا بج��مة غسل األموال. و 
�
ي هذە الحاالت هو أحد عوامل وتظل ترتبط هذە الظواهر أح�ان

المساعدة القانون�ة المتبادلة والتعاون �ن
ي �جب أن يتخذها المد�ي  ه من�قدم ظرا لما نالدل�ل تك��ن كفاءات قرائه  �� �و النجاح الرئ�س�ة.  نصائح عمل�ة حول الخطوات الئت

ي قضا�ا جرائم المل��ة الفك��ة المنظمة ع�ب الحدود. 
ي �ن

 العام والقا�ن

ض خامسا.    المستف�دة من الدورات التدر�ب�ةمجموعات المهنيني
 

ي المواد التدر�ب�ة للقضاة  .17
وقعت المدرسة األلبان�ة للقضاة مذكرة تعاون مع المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة وأدرجت الدل�ل �ن

ن مع  ن العامني ون�ة. و مكتبتها الماد�ة  فورا ع� رفوفالدل�ل  وضعوالمدعني  اإلل��ت

ي وكاالت ، ُعقدت عدة دورات تدر�ب�ة استهدفت القضاة و 2022و 2021وخالل عا�ي  .18
ن وموظ�ن ن والمحامني ن العامني المدعني

ن ال��بو ومدرسة القضاة و  نظمت هذەإنفاذ القانون.   وقد  ي بني
ي إطار تعاون ثالي�

 للمل��ة الفك��ة. المدي��ة العامة الدورات �ن

ي ش .19 ي الدورة التدر�ب�ة الئت
. وقد استخدم ألول مرة كمادة عمل�ة �ن ن ا من كما تم توز�ــــع ال�ت�ب ع� القضاة المرشحني كلت جزء�

ي األول ع� اإلطالق (
نامج االبتدايئ ي مدرسة القضاة، الستكمال المواد المتعلقة بجرائم المل��ة الفك��ة. 2022-2021ال�ب

 ) �ن

ن  دسمةو�ظل الدل�ل مادة  .20 ن العامني ن والمدعني ي التدر�ب  بالدولةللمحامني
ن مدرسة القضاة  المنظمالذين �شاركون �ن اك بني باالش�ت

. واالدعاء العا ن  م والغرفة الوطن�ة للمحامني

ن ومن  .21 ي إدارة بني
ن �ن ن العاملني ا مجموعة المهنيني ي �مكن أن �ستف�د من هذا الدل�ل أ�ض� المجموعات المستهدفة المهمة الئت

اد وتصدير المنتجات المزعوم التعدي عليها  كب�ي   متصال �شكلالجمارك، والذين قد �جدوە  ، وخاصة ف�ما يتعلق باست�ي  . بعملهم اليو�ي

 خاتمة سادسا. 
 

ي جرائم المل��ة الفك��ة �� إعداد الدل�ل المخصص   .22
ي نظام للتحقيق �ن

ومالحقة مرتكبيها قضائ�ا تك��ن ال�فاءات المهن�ة �ن
ي  العدالة

ن �ن طة الدولة ونظام الجمارك وكذلك العاملني �ن. إطار واإلدارة العامة و�ش ن والمح�ن ، مثل المحامني ن ن المستقلني شبكة المهنيني
ي والفق�ي والمشورة العمل�ة ونماذج األعمال والوثائق. 

 وتوفر المادة التدر�ب�ة العنا� النظ��ة والعمل�ة والتحل�ل القانوين

  [نها�ة المساهمة]
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ي حقوق المل��ة 
ي المنطقة الع���ةدراسة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن

 الفك��ة �ن

ن أونتار�و  ،وأستاذ بكل�ة الحقوق ،م� ب فباسم عوض، قاض� سابق بمحكمة االستئنا د. مساهمة من إعداد   ،لندن ،جامعة و�س�ت
 *كندا

 

 

 ملخص

ي عالم 
ي  التعامل �كت�ي  ع� أصول المعرفة، يتنا� اعتمادە�ن

ن  معالقضايئ للنمو  بالغةأهم�ة ولوائح المل��ة الفك��ة  قوانني
ي هذا الشأن الس�اسات ووضعاالقتصادي 

ي . �ن
ي المنطقة الع���ة  وتعاين

ي قضا�ا  تها خ�ب  من محدود�ةالسلطة القضائ�ة �ن
ي الفصل �ن

�ن
�عات وقرارات المحا�م من المنطقة.  ي تتناول الت�ش ن أمور أخرى، نقص الموارد باللغة الع���ة الئت  المل��ة الفك��ة �سبب، من بني

ي المنطقة الع���ة  دراسة وتتيح
ي حقوق المل��ة الفك��ة �ن

تحل�ً� شامً� لعدد من القضا�ا البارزة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن
ي المنطقة الع���ة. 

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة �ن
عد  وأفضل الممارسات للفصل �ن

�
 ا أساس ل�ستخدمه كتاب السوابق القضائ�ة ذاكوأ

 إنفاذ القانون.  و وموظف ن القضائيونوالموظفو القضاة 

ي  طفت إ� السطح، ەأثناء إعدادو 
ي المنطقة الع���ة والوصول  منازعاتعدة تحد�ات ف�ما يتعلق بتعق�د الفصل �ن

المل��ة الفك��ة �ن
 إ� السوابق القضائ�ة ذات الصلة من المحا�م المحل�ة. 

وتدر�ب أعضاء السلطة القضائ�ة وسلطات إنفاذ القانون  تك��ن كفاءاتوثيق الصلة بأ�شطة  كتاب السوابق القضائ�ةكان  و 
 الوطن�ة. 

ي المنطقة الع���ة أوً�. 
 معلومات أساس�ة: إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة �ض

ي ص�اغة و�صالح أنظمة المل��ة الفك��ة المحل�ة.  تؤدي .1
ا فعاً� �ن  بمثابةالمحا�م والقضاة وُتعد القرارات القضائ�ة دور�

ن ياألوص�اء الرئ�س إ� نمو االقتصادات الوطن�ة  و�دعم�عزز االبتكار والذي منصف العادل و الفك��ة المل��ة النظام  س�ادة  ع�ني
ام جانب المل��ة  بالتعدي ع��النظر إ� األهم�ة االقتصاد�ة والتعق�دات القانون�ة المرتبطة و فوائد مجتمع�ة. تحقيق  اح�ت

ي 
ي إ�الء اعتبار خاص للفصل �ن

  قضا�ا المل��ة الفك��ة و�نفاذ القرارات القضائ�ة. الفك��ة، ينب�ن

ا و  .2 ن�جب أن ، تفاق جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة (اتفاق ت��بس)ال وفق�
�
اتخاذ من إجراءات اإلنفاذ  تمك

�جب أن تكون سبل االنتصاف  ،�اإلضافة إ� ذلكو إجراءات فعالة ضد أي عمل من أعمال التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة. 
ا  مال التعديعأالمتاحة ��عة من أجل منع   1. ها م��د منضد ارتكاب و�جب أن �شكل رادع�

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة من بلد إ� آخر. إصدار االحكام  تختلف تج��ةو  .3
ن بلدان المنطقة الع���ة �ن ك بني إال أن القاسم المش�ت

ي ع� القضاء  توفر هو 
ة محدودة �ن ي القضا�ا المعقدة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة. خ�ب

ال يوجد لدى معظم األنظمة و الفصل �ن
ي المنطقة محا�م متخصصة إلدارة 

ومحا�م  االبتدائ�ةمحا�م القضاة  ُ�ستد�عادة ما و زعات المل��ة الفك��ة. انمالقضائ�ة �ن
ي مجال المل��ة الفك��ة.  منازعاتاالستئناف للتعامل مع 

ي تدر�ب متخصص �ن
موارد باللغة ال شح�مثل و المل��ة الفك��ة دون تل�ت

ي  الع���ة ي  الئت
ا آخر �ن �عات وقرارات المحا�م من المنطقة الع���ة تحد�� التدر�ب ع� المل��ة الفك��ة  تقد�متتناول أو تحلل الت�ش

 للقضاة وسلطات إنفاذ القانون. 

ةو .4 ي السنوات األخ�ي
ي �جمع  كتاب سوابق قضائ�ةأصبحت الحاجة إ�   ،�ن

ي  االجتهاد القضايئ
ي مجال المل��ة الفك��ة �ن

�ن
ي ال��بو المنطقة الع���ة أول��ة لدى 

ام للمل��ة الفك��ة �ن ي  اتتع��ز الخ�ب  بغ�ةشعبة إذكاء االح�ت
ي منازعات المل��ة الفك��ة �ن

�ن
ات�ج�ة أ كتاب السوابق القضائ�ة ذاك�كمل إعداد  و المنطقة.  ة االس�ت ن ا األ�شطة الرام�ة إ� تحقيق الرك�ي من خطة ال��بو  4�ض�

ات�ج�ة متوسطة األجل ة االس�ت كات والمجتمعات المحل�ة واألفراد الستخدام المل��ة (" 2026-2022 للف�ت دعم الحكومات وال�ش
 2المنطقة الع���ة.  صالح") من أجل الفك��ة كأداة للنمو والتنم�ة المستدامة

                                                
ي ال�  *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن َع�بِّ بال�ن
ُ
ي هذە الوث�قة إال عن رأي كاتبها فقط وال ت

َع�بِّ اآلراء الواردة �ن
ُ
 �بو. ال ت

 من اتفاق ت��بس.  41المادة  1
ا النت�جة المرتقبة 2 ي جميع الدول األعضاء مستوى أ��ب من المعارف والمهارات(" 4.3 انظر أ�ض�

 "). المتصلة بالمل��ة الفك��ة �ن
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: اإلصدار الرابع من إليها �ض�ف و  منشورات ال��بو �شأن إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة كتاب السوابق القضائ�ة ذاكل  ُ��مو  .5
�ةكباللغة اإلن كتاب السوابق القضائ�ة ن  – Jurisprudenciaباللغة اإلسبان�ة كتاب السوابق القضائ�ة األول من   واإلصدار  ،ل�ي

La observancia de los derechos de propiedad intellectual،  ي من   واإلصدار
كتاب السوابق القضائ�ة الثاين

 . Recueil de jurisprudence – L’application des droits de propriété intellectuelle ةالفر�س�باللغة 

ي اتبعتها المنهج�ة كتاب السوابق القضائ�ة اتبعت عمل�ة إعداد  و  .6 ام للمل��ة الفالئت ي المنشورات  ك��ةشعبة إذكاء االح�ت
�ن

ح كل فصل مبادئ المل��ة الفك��ة األساس�ة من الناح�ة العمل�ة و�فحص و السابقة حول إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة.   قضا�ا ��ش
ي س�اقات مختلفة. 

ي  مختارة لمناقشة ك�ف�ة تطبيق هذە المبادئ �ن
ن ذاك كتاب السوابق القضائ�ة وقد ُحددت �ن أوجه التشابه بني

ي 
ي  ُسلط ،وعند االقتضاء  ،الع���ة بعنا�ة البلدان األحكام �ن

ي الضوء ع� االختالفات �ن
 . االجتهاد القضايئ

ي مجال المل��ة الفك��ة من المنطقة �ي واخت .7
ي �ن رئ�سة محكمة السلط وعضو نهاد حسبان، القاض�ة الموقرة  ،خب�ي خار�ب

ي 
ي األردين

ي دراسة تحل�ل�ة للإلعداد  ،المجلس القضايئ
ي المنطقة الع���ة.  حقوق المل��ة الفك��ة سوابق القضائ�ة �ن

 ةالقاض�و �ن
ي لل��بو الخاص بة النسخة الع���ة من مؤلف الحسبان �ي  ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقتها"الدل�ل التدر�ئب

المواد  -التحقيق �ن
ن عن  ي جرائم المل��ة الفك��ة الموجهة ل�بار المسؤولني

ي مجال التحقيق والمالحقة �ن
ن إنفاذ القانون التدر�ب�ة �ن ن العامني ي والمدعني

" �ن
ي  وراجعاألردن.  ا لس�اسة منشورات ال��بو  تلك السوابق القضائ�ة خب�ي خار�ب ي  ، وهو وفق�

ي الموقر باسم عوض، قا�ن
ي  سابقالقا�ن

�ن
ي كندا 

ن أونتار�و �ن ي م� وأستاذ بكل�ة الحقوق بجامعة و�س�ت
 . محكمة االستئناف �ن

عد   .8
�
ي المقام األول القضاة  ل�ستخدمهكتاب السوابق القضائ�ة وقد أ

 إنفاذ القانون.  و وموظف والموظفون القضائيون�ن

 .
�
 كتاب السوابق القضائ�ةنطاق وه�كل   ثان�ا

ي للعالمات التجار�ة  أساسا ع�ذاك كتاب السوابق القضائ�ة يركز   .9
ي والجنايئ

هناك نقاش و . وحق المؤلفاإلنفاذ المدين
اءات محدود �شأن ال ي  والتصام�م�ب

كتاب ال يتضمن  و المستهدفة. الدول  الصناع�ة �سبب قلة عدد المنازعات الجنائ�ة والمدن�ة �ن
 لقرارات اإلدار�ة لمكاتب المل��ة الفك��ة الوطن�ة. امراجعة السوابق القضائ�ة 

،  نظامالع���ة  البلدانتتبع معظم و  .10 ي
.  ذي �قوم الالقانون المدين ن ع� تطبيق موحد لمجموعة متفق عليها من القوانني

ي وضعها هناك مجال محدود و  ن الئت ي الممارسة  للقوانني
ي المحا�م المدن�ة والجنائ�ة والتجار�ة، ع� الرغم من أن القضاة �ن

القضاة �ن
تعط ال ع� الوقائع، و  الساري تف� المحا�م وتطبق أحكام القانونلذلك العمل�ة �م�لون إ� اتباع القرارات القضائ�ة السابقة. 

 . الوزن الذي �ستحقهالسوابق القضائ�ة 

من أر�عة فصول. �قدم الفصل األول كتاب السوابق القضائ�ة �تكون  و  .11
مختلف أشكال حقوق المل��ة الفك��ة واألنواع الشائعة من عن مقدمة عامة 

ي  و�غوصالمل��ة الفك��ة.  منازعات
ي الفصل الثاين

ع�  لتعديا س�ب أغوار  �ن
ن حق المؤلف والحقوق المجاورة.  ي حني
فحص التعدي ب �قوم الفصل الثالث �ن

ي ذلك حما�ة العالمات التجار�ة المعروفة 
ع� العالمات التجار�ة بما �ن
وعة.   ألهم و والمنافسة غ�ي الم�ش

�
ي  المنازعات�قدم الفصل الرابع ملخصا

�ن
اءات المجال  الفصول الثالثة �تضمن كل فصل من و الصناع�ة.  والتصام�م�ب

ا للمبادئ األساس�ة والقواعد اإلجرائ�ة، تليها اإلجراءات  ا موجز� ح� ة �ش األخ�ي
كل   وُ�ختتم(حساب التع��ضات).  الجنائ�ة (العق��ات) والتع��ضات المدن�ة

 الصادرة عن وامر األفصل بفحص ه�كل التداب�ي المؤقتة وكذلك تحد�د عدد 
 من المنطقة الع���ة.  المحا�م

البارزة  القضا�ا تحل�ً� شامً� لعدد من كتاب السوابق القضائ�ة   �قدمو  .12
ي المنطقة الع���ة.  قضا�ا مع إشارات إ� 

كتاب �ضم  و أخرى ذات صلة �ن
ي  قض�ة 329أ��� من السوابق القضائ�ة 

 . بلدانمن ثماين

 



WIPO/ACE/15/3 
8 
 

 

 البلدان
 

 عدد القضا�ا

  60 م�

  160 األردن

 4 ال���ت

 5 لبنان

  37 المغرب

ن    13 فلسطني

  2 قطر

  48 اإلمارات الع���ة المتحدة

 329 المجم�ع

 

 .
�
 والدروس المستفادة الشائعةالتحد�ات  ثالثا

ي  طفت إ� السطح ،ذاككتاب السوابق القضائ�ة أثناء إعداد  .13
 منازعاتالعد�د من التحد�ات ف�ما يتعلق بتعق�د الفصل �ن

ي المنطقة الع���ة 
 اآلل�ات لجمع و��ش قرارات المحا�م.  كفا�ةوعدم  المل��ة الفك��ة �ن

ي مجال المل��ة الفك��ة ح�ث ال يزال االجتهاد  ةالمؤلف تواجه ،أو�ً  .14
ي جمع قرارات المحا�م �ن

ة �ن ي صع��ات كب�ي
ي �ن

القضايئ
ي المنطقة الع���ة.  أ مرحلة النش

ي المنطقة محا�م مخ ،�اإلضافة إ� ذلكو �ن
تصة بالمل��ة ال يوجد لدى معظم األنظمة القضائ�ة �ن

ي هذا المجال من القانون.  النفاذ الفك��ة �مكن من خاللها جمع أو 
مراجعة المنشورات  ةكان ع� المؤلفو إ� القرارات الصادرة �ن

ن محا�م االستئناف  ،السن��ة للمحا�م العل�ا للعثور ع� القرارات ذات الصلة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة ي بعض األح�ان التنقل بني
و�ن

 لمحا�م الدن�ا لجمع القرارات ذات الصلة. وا

15.  
�
معظم قضا�ا إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة كما أن والقرصنة.   بالتقل�د تتعلق تحٍد آخر باإلدارة القضائ�ة لقضا�ا  يتعلق ،ثان�ا

ي المنطقة الع���ة ال تصل إ� المحكمة العل�ا ألنها غ�ي قابلة لالستئناف. 
ي مجاالت تعت�ب جرائم التقلو الجنائ�ة �ن

حق �د والقرصنة �ن
ا وتنت�ي بمرحلة االستئناف.  المؤلف  والعالمات التجار�ة جنح�

ف�ما يتعلق بالتداب�ي المؤقتة ألن قرارات محا�م االستئناف نهائ�ة وال �مكن إعادة النظر فيها من قبل  تحد�اتكما �شأت  .16
ي تطبيق قر  ،المحكمة العل�ا. عالوة ع� ذلك

ن المحا�م األدين تم العثور ع� تفاوت �ن وعندما ُ�طلب منها  ،ارات التدب�ي المؤقت بني
ال يتم عادة  ،تركز محا�م االستئناف عادة ع� العنا� اإلجرائ�ة بدً� من القضا�ا الموضوع�ة. عالوة ع� ذلك ،مراجعة هذە التداب�ي 

ي معظم الدول الع���ة �سبب نقص الموارد وتن�ع القرارات. 
 3��ش قرارات محا�م االستئناف �ن

ا  .17 ي تقد�م قرارات المحا�م بعض التحد�ات.  ت محدود�ةشكل ،ثالث�
ي المنطقة الع���ة �ن

ن الجهات المعن�ة �ن  التعاون بني

                                                
ف الجنح بأنها جرائم �عاقب عليها بالسجن لمدة تصل إ� ثالث سنوات.  3 عرَّ

ُ
عقد جلساتتتكون محكمة الجنح من قاض واحد بالمحكمة االبتدائ�ة و ت

ُ
 وت

�شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة  2021لسنة  )38(م بقانون اتحادي رقم مرسو المن  39وفقا للمادة و االستئناف من قبل محكمة مكونة من ثالثة قضاة. 
ي ال تقل عن (  �ن) شه� 2�عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ("لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة  ة آالف درهم وال ت��د ع� 10.000و�الغرامة الئت ) ع�ش

، كل من 100.000( ن ن العق��تني ي من المؤلف أو ) مائة ألف درهم، أو ب�حدى هاتني أ. اآلت�ة:  صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من األفعال قام بغ�ي إذن كتايب
." متاح ع�: إ� آخرە(...) االعتداء ع� حق من الحقوق األدب�ة أو المال�ة للمؤلف أو صاحب الحق المجاور 

https://wipolex.wipo.int/ar/text/584938  .(باللغة الع���ة)شأن حما�ة  2002لسنة  82من القانون الم�ي رقم  113خر هو المادة اآل مثال وال�
ي �ش�ي إ� أنه " ي أي قانون آخر، �عاقب بالحبس مدة ال تقل عن شه��ن و�غرامة ال تقل عن خمسة حقوق المل��ة الفك��ة الئت

مع عدم اإلخالل بأ�ة عق��ة أشد �ن
ن  �ن ألف جن�ه أو ب�حدى هاتني :  آالف جن�ه وال تجاوز ع�ش ن  كل من زور عالمة تجار�ة تم �سج�لها طبقا للقانون أو قلدها بط��قة تدعو إ� تضل�ل  -1 العق��تني

(باللغة  https://wipolex.wipo.int/ar/text/182881(...)". متاح ع�:  كل من استعمل �سوء قصد عالمة تجار�ة مزورة أو مقلدة   - 2؛ الجمهور 
 ). الع���ة
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نت واعتمد ع� ال ةالمؤلف تاستخدم ،للتخف�ف من التحد�ات المذكورة أعالەو  .18 قرارات والمنشورات المتاحة ع� اإلن�ت
ي 
ن �ن للحصول ع� القرارات القضائ�ة المتاحة المتعلقة مختلف الدول المستهدفة  العالقات الشخص�ة مع القضاة والمحامني

 بالمل��ة الفك��ة. 

ام للمل��ة الفك��ة اتصلت  ،�اإلضافة إ� ذلكو  .19 ي اشعبة إذكاء االح�ت
ي  قضا�ا لمنطقة الع���ة لتقد�م بالدول األعضاء �ن

بارزة �ن
ا.   ،مجال حقوق المل��ة الفك��ة. ومع ذلك ا كما كان متوقع� ي المنطقة الع���ةأن  ا كملم �كن معدل االستجابة مرتفع�

 معظم المحا�م �ن
ها عن القرارات المدن�ة والجنائ�ة األخرىال تصنف  ن �التا�ي واجهت السلطات و  ،القرارات المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة أو تم�ي

ام للمل��ة الفك��ةالوطن�ة تحد�ات لمشاركة القضا�ا ذات الصلة مع   . شعبة إذكاء االح�ت

 .
�
 اإلجراءات المستقبل�ة رابعا

ي المنطقة الع���ةكتاب "  ُ��ش  .20
ي حقوق المل��ة الفك��ة �ن

اير " دراسة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن ي ف�ب
، وكان وثيق 20204�ن

ي �ستهدف أعضاء السلطة القضائ�ة وسلطات إنفاذ القانون الوطن�ة. كما  تك��ن ال�فاءاتالصلة �س�اق أ�شطة  استخدمت الئت
ام للمل��ة الفك�� ن  ة و شعبة إذكاء االح�ت اء ال��بو الخارجيني لتدر�ب القضاة وسلطات إنفاذ القانون  كتاب السوابق القضائ�ة ذاكخ�ب

ي مختلف البلد
ي المنطقة. �ن

ي مجال المل��ة الفك��ة  كتاب السوابق القضائ�ة ذاك�قدم  و ان �ن
ة �ن مجموعة من قرارات المحا�م األخ�ي

ي المنطقة. 
ي قضا�ا المل��ة الفك��ة �ن

ي الفصل �ن
ي  كتاب السوابق القضائ�ةس�كون من المستحسن تحد�ث  و وأفضل الممارسات �ن

�ن
نت، غضون خمس سنوات ل�شمل القضا�ا الجد�دة الم تعلقة بالتكنولوج�ات الناشئة والجرائم المتصلة بالمل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت

ي المنطقة. الدول  وكذلك لتغط�ة الم��د من
 �ن

ي جن�ف،  اباألول من ال�ت اإلصدار زعت �سخة من ووُ  .21
ع� البعثات الدائمة ذات الصلة لدى مكتب األمم المتحدة �ن

ي البلدان الع���ة. وأرسلت �سختان إ� مكاتب المل��ة الفك��
ام للمل��ة الفك��ة أوصت و ة �ن كتاب باستخدام  شعبة إذكاء االح�ت

ي تدر�ب القضاة  السوابق القضائ�ة
ن �ن ن القضائيني إ� المواد المرجع�ة ته و� �شدة ب�ضافتو وسلطات إنفاذ القانون.  والموظفني

ي المنطقة الع���ة؛ وقد أبلغت األمانة أن بعض 
 المعاهد قد قامت بذلك بالفعل. للمؤسسات القضائ�ة �ن

 الوث�قة] نها�ة[
 

                                                
 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4536&plang=AR.متاح ع�:   4
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