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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 أغسطس 16 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

 تنسيق إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة

از�ل وش��ي وكازاخستان وجمهور�ة كور�ا  مقدمة منمساهمات   و�رنامج مراقبة الحاو�اتوالممل�ة الع���ة السعود�ة ال�ب

ة من  ابعةر ، إّبان دورتها ال(لجنة اإلنفاذ) اتفقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  .1 ي الف�ت
ة المعقودة �ف  سبتم�ب  4إ�  2ع�ش

ي عدة موضوعات منها "تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة خامستها الع� أن تنظر، إّبان دور  ،2019
ة، �ف ة ع�ش

ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة 
تيبات المؤسس�ة �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف بال�ت

از�ل وش��ي وكازاخستان وجمهور�ة كور�ا) و�رنامج  شاملة وفعالة".  ي هذا اإلطار، تعرض هذە الوث�قة مساهمات أر�ــع دول أعضاء (ال�ب
و�ف
ف (مراقبة الحاو�ات  ك من مراقبني ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة الجمارك العالم�ة(برنامج مش�ت  نع)) مكتب األمم المتحدة المعيف

ي تنسيق إنفاذ حقوق المل�
 �ة الفك��ة. تجار�ــهم �ف

از�ل ك�ف تحارب الوكالة الوطن�ة لألفالم (و  .2 ي الصناعة السمع�ة والب��ة من خالل ANCINEتناقش مساهمة ال�ب
) القرصنة �ف

نت  طة واإلنفاذ و�برام اتفاق�ات تعاون مع األسواق ع�ب اإلن�ت ي تحق�قات ال�ش
ف العام والخاص والمساعدة �ف ف القطاعني تع��ز التنسيق بني

بيع المعدات المحظورة ومنع التم��ل المستند إ� اإلعالنات للمواقع غ�ي القانون�ة وحجب المواقع المخالفة ومراقبة للقضاء ع� 
ف  ي مشار�ــــع القوانني

ف أمور أخرى. ، التقدم المحرز �ف  من بني

تناول وتتبطة بها. �ش�ي مساهمة كازاخستان إ� مبادرات التوس�م والتتبع الجار�ة وتط��ر أنظمة تكنولوج�ا المعلومات المر و  .3
ي إطار خطة العمل الشاملة لمكافحة اقتصاد الظل 

ف الوكاالت �ف تلخص و وخارطة ط��ق المل��ة الفك��ة.  2023-2021التعاون بني
ي للمل��ة الفك��ة ( ف الشباب. KazPatentالمساهمة جهود المعهد الوطيف  ) المستمرة ل��ادة الو�ي بالمل��ة الفك��ة، ال س�ما بني

ي جرائم المل��ة الفك��ة ومقاضاة مرتكبيها.  تا اهمتتناول مسو  .4
ُ�بلغ المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة و جمهور�ة كور�ا التحقيق �ف

طته القضائ�ة الخاصة،  ي تنطوي ع� العالمات التجار�ة الذي عن عمل �ش ي الجرائم الجنائ�ة اليت
ي التحقيق �ف

أدى إ� ز�ادة ال�فاءة �ف
اءات واأل�ار التجار�ةالو  ي مقاطعة دا�جون و�حمل   والتصام�م.  �ب

ي السلطة المختصة  صفةمكتب المد�ي العام �ف  لمقاضاة مرتكيب
ا  ف �حتذي به لتخصص لجرائم المل��ة الفك��ة و�ــهدف إ� أن �صبح نموذج� ف العامني .  المدعني ف تصف مساهمتها التداب�ي و والمحققني

ي  والتعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة. كما  تك��ن ال�فاءاتالل لمكافحة جرائم المل��ة الفك��ة من خ وضعتها المحددة اليت
وط للمقاضاة. ت  صف استخدام بدائل للمقاضاة، أي الوساطة الجنائ�ة أو التعليق الم�ش
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ام المل��ة الفك��ة، و�ي مبادرة  برنامج مسؤولوتنف�ذ  وضعتناقش مساهمة الممل�ة الع���ة السعود�ة و  .5 الهيئة  أعدتها اح�ت
ام  لها و�ذكاء لمل��ة الفك��ة وز�ادة االمتثالبا الو�ي  إلذكاءالسعود�ة للمل��ة الفك��ة  ف العام والخاص. لها االح�ت ي كل من القطاعني

 �ف

تصف دائرة الجمارك و أهم�ة التداب�ي الحدود�ة واإلجراءات الجمرك�ة الفعالة. و�رنامج مراقبة الحاو�ات ش��ي  ا وتؤكد مساهمات .6
ف �شكل خاص ع� أ�شطة المراقبة وال�شف والتفت�ش، والخطة الوطن ك�ي ي تطبيق تداب�ي الحدود، مع ال�ت

تها �ف ي ش��ي دورها وخ�ب
�ة �ف

ي البلدان المشاركة تك��ن ال�فاءات إ� برنامج مراقبة الحاو�ات هدف و�ــالوطن�ة للمل��ة الفك��ة واألدوات التكنولوج�ة المستخدمة. 
�ف

ي ذلك المنتجات المقلدة. وتحق�قا لهذە الغا�ة، �قوم ب��شاء وتدر�ب من أجل منع حركة البض
وعة ع�ب الحدود، بما �ف ائع غ�ي الم�ش

ف الوكاالت  كة بني ها من وكاالت مكونة من أجهزة ودعم وحدات مراقبة مش�ت طة الوطن�ة وقوات مكافحة المخدرات وغ�ي الجمارك وال�ش
ي و إنفاذ القانون.  ي عمل  تصف المساهمة التحد�ات اليت

للحد من التجارة برنامج مراقبة الحاو�ات تمت مواجهتها والدروس المستفادة �ف
ي السلع ال

 حقوق المل��ة الفك��ة. عد�ة ع� تم�ف

: اوترد المساهم .7 ت�ب التا�ي  ت بال�ت

ي مجال مكافحة القرصنة وجرائم 
از�ل�ة �ف  3 ................................................................................... الفك��ة المل��ةالجهود ال�ب

ة دائرة الجمارك الوطن�ة   6 ............................................................ الش�ل�ة ف�ما يتصل بالتداب�ي المعتمدة ع� الحدوددور وخ�ب

ي كازاخستان
 9 .............................................. المبادرات الحكوم�ة، والتعاون المعزز، وتوسيع نطاق أ�شطة التوع�ة و�ذكاء الو�ي �ف

 والتابعة للمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة
�
طة المعن�ة بالتكنولوج�ا والتصام�م المنشأة حديثا ى لشعبة ال�ش  14 .......... قض�ة تحقيق ك�ب

ي جمهور�ة كور�ا المقاضاةدور 
ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة �ف

 19 ..................................................................................... �ف

ام المل��ة الفك��ة ي الممل�ة الع���ة السعود�ة برنامج مسؤول اح�ت
 23 ................................................................................ �ف

ي مجال 
ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة الجمارك العالم�ة �ف ف مكتب األمم المتحدة المعيف ك بني أ�شطة برنامج مراقبة الحاو�ات المش�ت

 27 ........................................................................................................................................ لمل��ة الفك��ةحقوق ا

 ]ت�ي ذلك المساهمات[
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ي مجال مكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة
از�ل�ة �ن  الجهود ال�ب

و، وعضو  و، رئ�س قسم مكافحة القرصنة، الوكالة الوطن�ة لألفالم، ر�و دي جان�ي فيتو كارن�ي مساهمة من إعداد الس�د إدواردو ل��ز ب�ي
ي لمكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة  ي المجلس الوطيف

از�ل، براز�ل�ا )CNP(�ف  *. ، ال�ب

 ملخص

از� ي ال�ب
اف عليها تتمثل مهمة الوكالة الوطن�ة لألفالم �ف ي تع��ز الصناعة السمع�ة الب��ة وتنظ�مها واإل�ش

 بما �عود بالفائدة ع�ل �ف
ات�ج�ة باعتبارها جزءا من المكافحة المنهج�ة   لهذە الغا�ة، تضطلع الوكالة بأ�شطة استخبارات�ة اس�ت

�
. وتحق�قا از��ي المجتمع ال�ب

 عن ط��ق: تع��ز ال
�
ف الوكاالت العامة وال��انات الخاصة لمكافحة انتها�ات حق للقرصنة السمع�ة الب��ة، وذلك أساسا تنسيق بني

ي  المؤلف ع� نحو أ��� كفاءة؛ طة و�نفاذها ضد انتها�ات حق المؤلف ولتداب�ي التفت�ش اليت تقد�م المنح والمساعدة لتحق�قات ال�ش
اح اتفاقات تعا ون�ة لوقف بيع المعدات تنادي بها المنظمات العامة األخرى للتصدي لهذە االنتها�ات؛ اق�ت ون مع األسواق اإلل��ت

ون�ة غ�ي القانون�ة ع� التم��ل القائم ع� اإلعالنات؛  تط��ر آل�ات لحجب المواقع  المحظورة؛ منع حصول المواقع اإلل��ت
ف من أجل  ي مشار�ــــع القوانني

؛ رصد التقدم المحرز �ف ي
ي الغالب محتوى غ�ي قانوىف

ي توزع �ف ون�ة اليت �عات حديثة توفر  تط��ر اإلل��ت ��ش
 آل�ات أ��� كفاءة لمكافحة هذە األ�شطة غ�ي القانون�ة. 

 المقدمة  . أو�ً 

اف عليها  .1 ي تع��ز الصناعة السمع�ة الب��ة وتنظ�مها واإل�ش
از�ل �ف ي ال�ب

بما �عود تتمثل مهمة الوكالة الوطن�ة لألفالم �ف
ات�ج�ة باعتبارها جزءا من المكافحة  بالفائدة ع�  لهذە الغا�ة، تضطلع الوكالة بأ�شطة استخبارات�ة اس�ت

�
. وتحق�قا از��ي المجتمع ال�ب

ي المواد من و المنهج�ة للقرصنة السمع�ة الب��ة. 
ي تكون فيها أوجه  48إ�  46�ش�ي قانون حق المؤلف �ف حما�ة إ� الحاالت اليت

ي تتجاوز هذە الحدود، خاصة ع� نطاق تجاري، تعت�ب غ�ي قانون�ة. وحق المؤلف مح�ي حق المؤلف محدودة، ول�ن األ  �شطة اليت
، و�التا�ي ال �عت�ب مجرد مسألة خاصة.   از��ي ي ال�ب

ي النظام القانوىف
 بموجب القانون الخاص والعام ع� حد سواء �ف

ي �سّجل أ��ب عدد من ال��ارات إ�  .2 ف البلدان اليت از�ل من بني . وتعد ال�ب ي
 غ�ي قانوىف

�
 ب��ا

�
ي توزع محتوى سمع�ا المواقع اليت

از�ل ما �قدر بنحو    5وتكلف القرصنة السمع�ة الب��ة ال�ب
�
لها تأث�ي مبا�ش ع� تنميتها االجتماع�ة و مل�ارات دوالر أم���ي سن��ا

وعة للنفاذ إ� المحتوى السم�ي الب�ي يؤدي إ� و�التا�ي  -فقدان العمالة والدخل  واالقتصاد�ة: فالتحا�ل ع� الوسائل الم�ش
�ب�ة  هو وضع وهو مصدر مثبت لتم��ل الج��مة المنظمة. و�ن خطر تعط�ل الصناعة السمع�ة الب��ة  -فقدان اإليرادات ال�ف

ي و�تطلب 
 .  ةومتكامل ةمنهج� ط��قةحق��ت

 
�
از�ل الوطن�ة لألفالم وكالةاإلجراءات المّتخذة من جانب ال  . ثان�ا ي ال�ب

 صدي للقرصنةللت �ن

از�ل الوطن�ة لألفالم وكالةاأل�شطة الرئ�س�ة لل .3 ي ال�ب
:  �ف  لمكافحة القرصنة �ي

ف الوكاالت العامة وال��انات الخاصة لمكافحة انتها�ات حق المؤلف ع� نحو أ��� كفاءة؛ت −  ع��ز التنسيق بني

طة و�نفاذها ضد انتها�ات حق المؤلف؛ −  تقد�م المنح والمساعدة لتحق�قات ال�ش

ي تنادي بها المنظمات العامة األخرى ضد انتها�ات حق المؤلف؛قدت −  �م المنح والمساعدة لتداب�ي التفت�ش اليت

ون�ة لوقف بيع أجهزة البث غ�ي القانون�ة؛ − اح اتفاقات تعاون مع األسواق اإلل��ت  اق�ت

 منع حصول المواقع غ�ي القانون�ة ع� التم��ل القائم ع� اإلعالنات؛  −

ف من أجل رصد التقدم المح − ي مشار�ــــع القوانني
�عات حديثة توفر آل�ات أ��� كفاءة لمكافحة هذە  تط��ر رز �ف ��ش

 األ�شطة غ�ي القانون�ة؛ 

−  . ي
ي الغالب محتوى غ�ي قانوىف

ي توزع �ف ون�ة اليت  تط��ر آل�ات لحجب المواقع اإلل��ت

ي عام  .4
از�ل ، أ�شأت الوكالة الوطن�ة لألفالم 2018و�ف ي ال�ب

القرصنة السمع�ة الب��ة، من خالل ف��ق وحدة لمكافحة �ف
ي لمكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة  ا لتّوه تمتخصص، انضم ي إ� المجلس الوطيف

وزارة العدل واألمن العام. والمجلس �ف
ي جميع الصناعات الرئ�س�

ي هو مجلس استشاري يتألف من مؤسسات عامة وك�انات خاصة مرتبطة بحما�ة المل��ة الفك��ة �ف
ة �ف

                                                
ي هذە   *

ي ال��بو. اآلراء الواردة �ف
ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ف وال تعكس بال�ف  الوث�قة تع�ب عن آراء المؤلفني
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ي  �يب تب عليها من تهرب �ف اح الخطة الوطن�ة لمكافحة القرصنة وما ي�ت از�ل، وهو مكلف بوضع مبادئ توجيه�ة لص�اغة واق�ت ال�ب
 وجرائم المل��ة الفك��ة. 

ف ع� القطاع السم�ي الب�ي ح�ا�  .5 ك�ي ف العام والخاص، ول�ن مع ال�ت ف القطاعني ا�ة بني ، أ�شأت و�ــهدف تكرار تلك ال�ش
از�ل لوطن�ة لألفالم الوكالة ا ي ال�ب

ف �ف ، وهذا هو منتدى رّمتها لصناعة بللجنة تقن�ة لمكافحة القرصنة السمع�ة الب��ة تجمع ممثلني
ف الوكالة الوطن�ة لألفالم لمناقشة الذي �جتمع كل شه��ن. ا : تع��ز العالقة بني از�ل وتتمثل أهداف اللجنة ف�ما ��ي ي ال�ب

االت كوالو  �ف
ف النقاش �شأن الحكوم�ة األخرى وال ي مجال تع��ز مكافحة القرصنة؛ تحف�ي

ي �ف
��انات الخاصة والمؤسسات العامة والمجتمع المدىف

از�ل.   ي ال�ب
ي جهود مكافحة القرصنة �ف

ف �ف ف مختلف أصحاب المصلحة المشاركني  التصدي للقرصنة؛ ت�س�ي التنسيق بني

6.  
�
از  نت الوكالة الوطن�ة لألفالمومنذ إ�شاء اللجنة، تمك ي ال�ب

من النفاذ إ� تدفق مستمر للمعلومات والب�انات من  �ل�ف
ي تنتجها الصناعة السمع�ة الب��ة �شأن األ�شطة غ�ي القانون�ة المحتملة، والنفاذ ال�امل  ي ذلك الب�انات اليت

ال��انات الخاصة، بما �ف
از�ل إ� الوكاالت الحكوم�ة الفدرال�ة. و�دأت الوكالة الوطن�ة لألفالم ي ال�ب

ي ال �ف
ق من المعلومات الواردة واستخدامها إلنتاج تحقّ �ف

ي المجال تقار�ر استخبارات�ة للوكاالت الف�درال�ة
م  . و �ف  ُحّرر كل هذا التدفق من المعلومات والب�انات قانون حما�ة الب�انات الذي �ح�ت

 . مؤخرا� 

طة ا - 404هذا التبادل للمعلومات إطالق العمل�ة  أتاحو  .7 از�ل�ة لمكافحة القرصنة الرقم�ة و�ي أ��ب وأنجح عمل�ة لل�ش  -ل�ب
ي تتو� تنس�قها وزارة العدل. وع� مدى ثالث مراحل، أسفرت العمل�ة عن حجب أ��� من  ي واعتقال  1000اليت

موقع بث غ�ي قانوىف
 .  هالنشاط اإلجرا�ي ومعدات متأت�ة منالفاخرة ال مقتن�اتال ضبطو  فيهمالمشتبه 

ي  وتعمل الوكالة الوطن�ة لألفالم .8
از�ل�ف ائب   ال�ب طة ومأمور�ة ال�ف ي لدعم وكاالت ال�ش ي جميع أنحاء اإلقل�م الوطيف

اآلن �ف
ي المرا�ز الجمرك�ة. و 

ي  الوكالة عتوّس قد الفدرال�ة �ف
نطاق إجراءاتها إ� ما هو أبعد من إنتاج الب�انات لتشمل المساعدة التقن�ة �ف

 المل��ة الفك��ة. انتها�ات �شأن تنف�ذ مذكرات التفت�ش والضبط، والتدر�ب 

ي هذا الصدد،  بدورەو�مثل بيع أجهزة البث غ�ي القانون�ة  .9
. و�ف  الدور الرئ��ي للوكالة الوطن�ة لألفالميتجّسد مصدر قلق كب�ي

از�ل ي ال�ب
ي  �ف

ي توف�ي التدر�ب لوكالء التفت�ش  �ف
ائب الفدرال�ة من أجل منع دخول هذە المعدات إ� البلد �ف طة  ،مأمور�ة ال�ف ول�ش

 1.5 ضبط ع� الطرق ال��عة الفدرال�ة. ونت�جة لذلك، تم منتجاتالطرق ال��عة الف�درال�ة من أجل ز�ادة رصد حركة هذە ال
ة  ي الف�ت

ي �ف
.   150، بق�مة تقدر بنحو 2021-2020مليون جهاز بث غ�ي قانوىف  مليون دوالر أم���ي

  نفا�اتها ص من التخلكما تم ات  جزء كب�ي من تلك المعّد  وتم إتالف .10
�
صا

�
 مستدام تخل

�
ي إطار . ا

ف  ب�د أنه �ف ا�ة غ�ي مسبوقة بني �ش
�س،  ي وال�ة ميناس غ�ي

ائب الف�درال�ة والجامعات �ف ات المخالفة و�عادة  إ� إ�جاد  فرق البحث �س�مأمور�ة ال�ف ف طرق إلزالة الم�ي
ي أحد المشار�ــــع، تم تح��ل أجهزة البث غ�ي القانون�ة

  800المضبوطة إ�  استخدام المعدات. و�ف
�
ع بها الحقا  حاسوب تم الت�ب

ي مشار�ــــع أخرى، �عاد فائدة الل
المعدات غ�ي القانون�ة لرصد الحضور إ� المستشف�ات  توظ�فمدارس العامة ألغراض تعل�م�ة. و�ف
طة ي مركبات ال�ش

ات �ف ي األعمال التجار�ة الزراع�ة وتحد�دها،  العامة ومراقبة ال�ام�ي
ف ومكافحة اآلفات �ف أخرى.  توظ�فاتمن بني

 المجتمع.  فائدةو�ــهذە الط��قة، �عاد استخدام أصول الجرائم ل

11.  
ّ
از�ل عت الوكالة الوطن�ة لألفالم عالوة ع� ذلك، وق ي ال�ب

از�ل لمنع �ف ي ال�ب
ون�ة الرئ�س�ة �ف اتفاقات تعاون مع األسواق اإلل��ت

ف من اإلعالنمستخدميها المسّج  نت غ�ي القانون�ة وأجهزة البث غ�ي القانون�ة. و�فضل  عن قوائم تلف��ون بروتوكول اتلني هذە اإلن�ت
.  30,000تفاقات، تمت إزالة أ��� من اال  ي

 إعالن غ�ي قانوىف

از�ل ومن المجاالت الرئ�س�ة األخرى لعمل الوكالة الوطن�ة لألفالم .12 ي ال�ب
ي لها و�سي� القرصنة يراداتإ�ي معالجة مصادر  �ف

�ف
از�ل ، و�ؤثر تحد�دا�  إنهاؤها كاسب المال�ة المتأت�ة من القرصنة أو الحد من الم . و�ردعال�ب ي

ع� القرصنة ع�  النشاط غ�ي القانوىف
  ،نطاق تجاري. ولذلك

ّ
از�ل عت الوكالة الوطن�ة لألفالموق ي ال�ب

وع  �ف ، WIPO ALERTاتفاق تعاون مع ال��بو لالنضمام إ� م�ش
وع يهدف إ� الحد من تدفق األموال إ� مشغ ون�ة غ�ي القانون�ة وحما�ة سمعة العالمات التجار�ة من وهو م�ش �ي المواقع اإلل��ت

ون�ة غ�ي القانون�ة. وأدرجت الوكالة ار الناجمة عن إعالناتها غ�ي المقصودة ع� المواقع اإلل��ت موقع  300حيت اآلن أ��� من  األ�ف
ي قائمة المواقع المخالفة

 . �ف

�عات حق المؤلف، بتط��ر وف�ما يتعلق  .13 ي �مكن أن تجعل اإلنفاذ أ��� كفاءة بكث�ي  ��ش ف اليت إما عن  -فإن مشار�ــــع القوانني
، مثل الح�ازة غ�ي القانون�ة لإلشارات التلف��ون�ة مدفوعة األجر أو عن ط��ق تطبيق عق��ات مناسبة ع�  ف ط��ق تج��م سلوك معني

ي سن ما فتئت �ُ  –اإلدانات الجنائ�ة   .  منذ سنوات ع�ب ال�ونغرس الوطيف

ا،  .14 ي وكالة الوطن�ة لألفالم للأهم مجال عمل يتمثل وأخ�ي
از�ل �ف ي ال�ب

ي توزع  �ف ون�ة اليت البحث عن سبل لحجب المواقع اإلل��ت
ي السلسلة السمع�ة الب��ة إ� حما�ة المحتوى 

المحتوى السم�ي الب�ي بصورة غ�ي قانون�ة. و�جب أن �س� جميع الروابط �ف
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. و  ي
وىف مل تإ�جاد حلو  البد مناإلل��ت قد الة لمكافحة القرصنة الرقم�ة. و المبادئ القانون�ة ذات الصلة مع توف�ي استجابة فعّ  ح�ت

تغال بنجاح آل�ات ل ي توزعمواقع الالنفاذ إ�  وقفاعتمدت الممل�ة المتحدة وال�ب . واستُ  اليت ي
لهم نموذج حجب محتوى غ�ي قانوىف

از�ل من عمل  ي ال�ب
ون�ة ق�د التط��ر �ف طة الممل�ة المتحدةالمواقع اإلل��ت ي �ش

والمفتش�ة  وحدة مكافحة جرائم المل��ة الفك��ة �ف
تغال.  ي ال�ب

 العامة لأل�شطة الثقاف�ة �ف

ر  .15 صاحب الحق �س لالذي �سببه القرصنة ل أو احتوائه ع� األقل، وقد �كون حجب المواقع هو السب�ل الوح�د لوقف ال�ف
 ل، فحسب

�
ي للمصنفات لذين �عتمدون ع� الدخل من االس بل أ�ضا

ر  السمع�ة الب��ة. و�زداد والصناعة تغالل القانوىف مع  ال�ف
ا�  مرور الوقت. و�عّد   وفعاً�، و�ذا  حجب المواقع تدب�ي

�
ّفذ مضادا� ��عا

ُ
  ن

�
، فإنه ال بدقة تقن�ة و�ما يتما�ش مع المعاي�ي المقبولة دول�ا

 ينتهك اإلجراءات القانون�ة الواجبة. 

ح الوكالة الوطن�ة  .16 از�ل لألفالموتق�ت ي ال�ب
ة أن هذە التداب�ي �ي من  �ف ون�ة، معت�ب أوامر إدار�ة لحجب المواقع اإلل��ت

مالصالح�ات القانون�ة للسلطات اإلدار�ة، ما دامت ت ع�ة والتناسب واألخالق اإلدار�ة ومراعاة الحقوق األساس�ة،  ح�ت مبادئ ال�ش
ي طور التشغ�ل عمل�ات حجب المواقع دخل�سبب اإلجراءات القانون�ة. ومن المأمول أن ت خاصة

ا� �ف  .  2022خالل عام  أخ�ي

 
�
 إجراءات أخرى للتصدي لجرائم المل��ة الفك��ة . ثالثا

از�ل حمالت إعالن�ة ف�ما يتعلق بالتعّد  .17 الجائحة للتحذير من خطر  خاللي ع� المل��ة الفك��ة �شكل عام، نظمت ال�ب
ا�ة مع مكتب الممل�ة المتحدة للمل��ة الفك��ة.  تم إطالق الحمالتاللقاحات الم��فة. و   بال�ش

ي وقت سابق من هذا العام .18
ة ، و�ف  تتضمن. و�ي 2025-2022تمت الموافقة ع� الخطة الوطن�ة لمكافحة القرصنة للف�ت

ة ومتوسطة وط��لة األجل لتحقيق  . وتعالج الخطة هذە المسألة من خالل أر�عة مواضيع:  62إجراءات قص�ي
�
 هدفا

: سلعما − ف مختلف المؤسسات لتع��ز الحوار والتفاعل والتعاون، مع إجراء  ُتو�ل المؤس�ي األول��ة للتنسيق بني
طة متخّص  تحسينات  �جراءو  ،ي ع� المل��ة الفك��ةصة لمكافحة القرصنة والتعّد مناقشات �شأن إ�شاء مرا�ز �ش

�ع�ة.   ��ش

ف التداب�ي الرام − �ة إ� قمع التعّد�ات ع� المل��ة الفك��ة وستشارك فيها الوقا�ة والحما�ة: ستنفذ مشار�ــــع لتحسني
 . ي

 مؤسسات عامة من جميع مجاالت الحكومة ومنظمات المجتمع المدىف

ف  − ك�ي ف ع� مكافحة القرصنة والجرائم ذات الصلة، مع ال�ت ف العموميني التدر�ب والتعل�م: �شمل ذلك تدر�ب الموظفني
إدراج والتحق�ق�ة الج�دة، واتفاقات التعاون مع الجامعات �شأن ع� تبادل المعلومات والممارسات التشغ�ل�ة 

ي  مبادرات تركز ع� القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة
 برامجها التدر�ب�ة. �ف

: الهدف هو إذكاء و�ي  − ي ت المستهلكإذكاء الو�ي ار البيئ�ة واالقتصاد�ة اليت از�ل نت�جة  تعرض لها باألخطار واأل�ف بال�ب
ف بأنللقرصنة، عن ط��ق  اءهم إعالم المستهل�ني ي منتجات مقرصنة �ش

ّ
المنظمات اإلجرام�ة بالمخدرات اّتجار  �غذ

صحتهم و�ضعون أنفسهم تحت رحمة منتجات ال تخضع لمراقبة الجودة. ولهذا لمخاطر  سّببونواألسلحة، و�
 رد واأل�شطة. ات وفّعال�ات أ�اد�م�ة وغ�ي ذلك من المواتوع�ة وكتيبّ الحمالت ع� الخطة نص الغرض، ت

ي الختام، �مكن تلخ�ص الدافع  .19
از�ل من عمل لمكافحة الوكالة الوطن�ة لألفالمما أنجزت وراء من و�ف ي ال�ب

ي  �ف
القرصنة، �ف

تغال�ة داني�ال أنتاو: "إن حما�ة اإلبداع والصناعات اإلبداع�ة، لاقتباس  ء آخر �ستحق الذكر لمحام�ة ال�ب ي
�ي ، إن لم �كن هناك �ش

ي 
ام أخال�ت ف ي. ااإللهام منت� ، ألن الثقافة �ي ع� أقل تقدير  ال�ت ي هذا الصدد لب�ش

، و�جب أال نخجل من الدفاع عن فعل ما هو خ�يّ �ف
 
�
  ". بل ع� العكس تماما

 [نها�ة المساهمة]
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ة  دور  الش�ل�ة ف�ما يتصل بالتداب�ي المعتمدة ع� الحدودالوطن�ة  دائرة الجماركوخ�ب
 

تا س�سل�ا لوتولي�ه ألموس، المسؤولة الوطن�ة عن المل��ة  والصحة العامة، المدي��ة الوطن�ة للجمارك،  الفك��ةمساهمة أعدتها الس�دة م�ي
( ، مدينة فالباراي�سو(ش��ي ي ش��ي

 *الخدمة الوطن�ة للجمارك �ف
 

 ملخص
 

وع بالسلع،  ي مجال مراقبة االتجار غ�ي الم�ش
ي اعتمدتها، ع�  استحوذت�ف الجمارك الش�ل�ة من خالل برامج المراجعة التشغ�ل�ة اليت

ة الماض�ة، كما أقرّ  ي السنوات األخ�ي
ة من المضبوطات �ف ي والدو�ي  كم�ات كب�ي ع� وجه التحد�د بعمل خدمة  ع� الصع�دين الوطيف

ي 
 .ش��ي المتصل بالسلع المقلدةالجمارك الوطن�ة �ف

، ح�ث انتقلت من المنتجات التقل�د�ة إ� المنتجات غ�ي  ي
ي العقد الما�ف

ولقد كانت ممارسات تقل�د السلع وقرصنتها دينام�ة �ف
ا�  التقل�د�ة مهددة بذلك سالمة السكان وصحتهم تهد�دا�     . مبا�ش

 لمكافحة هذا الن�ع من االتجار.  والعمل جنا إ� جنبتبادل المعلومات إنفاذ القانون  وهيئاتالتنظ�م�ة  وجب ع� الهيئاتن هنا م
كات فحسب و�نما �شجع  نظرا ألنه ثبت أن مثل هذە السلع المقلدة و�كت�ي ذلك أهم�ة خاصة، ال تؤثر ع� المصالح االقتصاد�ة لل�ش

 
�
 .رهاب�ةاإل الجماعاتأنواع أخرى من الجرائم، مثل غسل األموال وتم��ل ع� ارتكاب  أ�ضا

ي تعتمدها ش��ي عند الحدود . أو�ً 
��ي للتداب�ي اليت  اإلطار الت�ش

 
ي عام  اعتمد  .1

ي ش��ي القانون 2003�ف
ي الوث�قةالذي  19.9121رقم  �ف

��ي المشار إل�ه �ف اتفاقات منظمة مع  يوائم القانون الت�ش
ي وقعتها ش��ي  المواد من ( ع� الحدود  حقوق المل��ة الفك��ةب�نفاذ المتعلق  النظامن ع� وجه الخصوص و�تضمّ  . التجارة العالم�ة اليت

 .من االتفاق المتعلق بجوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة) 60إ�  51

 
: "�جوز لدائرة الجمارك أن تأمر بحكم منصبها بتعليق 19.912رقم من القانون  16تنص المادة و  .2 السلع،  تم��ر ع� ما ��ي

ي هذە الحاالت، يتوجب  تحمل مقلدةهذە السلع أنها سلع  تفت�شمن مجرد عندما يتضح 
عالمات تجار�ة أو تنتهك حق المؤلف. و�ف

ي  ي طلب التعليق والحقوق اليت
ع� الجمارك أن تبلغ صاحب الحق، إذا تم تحد�دە، بالتعدي المحتمل، �ي يتمكن من ممارسة الحق �ف

  عن أصالةالخصوص، من أجل تقد�م معلومات  يتمتع بها وفقا للقواعد السابقة، وع� وجه
�
أن ترفع  السلع. و�جب ع� الجمارك أ�ضا

  ، وفقا للقانون". بهذا الشأنشكوى 

ي و .3
ف  19.912القانون رقم من  16، دخل تعد�ل المادة 2017مارس  13�ف ة  النفاذ. ح�ي تعليق الوهو يهدف إ� تمد�د ف�ت

ي لتم��ر السلع من
ي ُيزعم  مشكل ، و�التا�ي معالجةأ�ام عمل 10إ�  5 التلقاىئ عدم إمكان�ة دائرة الجمارك الوطن�ة تعليق تم��ر السلع، اليت

ي يرى أصحاب العالمات التجار�ة المسجلة أنها غ�ي كاف�ة لممارسة  أنها تنتهك حقوق المل��ة الفك��ة، إال لمدة خمسة أ�ام عمل واليت
ة  . ومن المؤكد الوطن�ة والمحا�محقوقهم أمام الجمارك  حقوق المل��ة الفك��ة  �سبب انتهاك 2017التعليق منذ عام أن تمد�د ف�ت

  الحدود�ة.  التداب�ي قد ساعد أصحاب الحقوق ع� االستفادة من المزعوم 

ي �ش��ي بتحد�ث لوائحها، من خالل القرار رقم  .4
الصادر عن المدير  15732من ناح�ة أخرى، قامت دائرة الجمارك الوطن�ة �ف

ي  ي لالوطيف
ي  2021يوليو/تموز  1لجمارك �ف

ف النفاذ �ف وحسنت هذە الالئحة الجد�دة إجراءات  . 2021أغسطس  14والذي دخل ح�ي
، كما  أوامر جميع الوثائق و  تنسيقع� الحدود، من خالل توح�د عمل�ات التفت�ش و المل��ة الفك��ة إنفاذ  تعليق التخل�ص الجمر�ي

ف جودة الب�انات المجمعة و  ي تحسني
الساهمت �ف ف  . التفت�شخالل إجراءات  الوقت اخ�ت

 
�
 الطب�عة الدينام�ة للقرصنة والتقل�د . ثان�ا

واسعة االنتشار كما انها تحولت خالل هذا العقد المن�م، ح�ث انتقلت من المنتجات  والتقل�د قرصنة الأصبحت حاالت  .5
د�ة مثل قطع غ�ار الس�ارات والمحامل ولوازم طب التقل�د�ة مثل لعب األطفال والمنسوجات واألحذ�ة والحقائب، إ� سلع غ�ي تقل�

ها من  ات التجم�ل وغ�ي التكنولوج�ة ذات الق�مة  المكوناتاألسنان والهواتف وأدوات الهواتف الخل��ة واألجهزة الطب�ة ومستح�ف

                                                
ورة آراء أمانة المنظمة العالم�ة للمك�ة الفك��ة أو الدول األعضاء   *  ف وال تعكس بال�ف ي هذە الوث�قة تخص المؤلفني

 فيها. اآلراء المعرب عنها �ف
�ن االول  24المؤرخ  912.19القانون رقم  .1 ي وقعتها ش��ي  3376.17، الذي �عدل القانون رقم 2003أ�ت��ر/��ش وفقا التفاقات منظمة التجارة العالم�ة اليت

: 2017مارس/آذار  13(النص الموحد المؤرخ   https://wipolex.wipo.int/en/text/583956)، المت�� ع� العنوان التا�ي
/20210104/20210104143625https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/: ع� العنوان التا�ي  1573يت�� القرار   2

resolucion_exenta_n_1573_fecha_01_07_2021.pdf. 
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ا ع� سالمة المعدات. و�صبح هذا الواقع أ��� إشكال�ة و�ثارة للقلق ع ا كب�ي ي تؤثر تأث�ي ة واليت ندما �شمل تزو�ر المنتجات الدوائ�ة، ال�ب�ي
ي مجال الصحة العامة. 

ة �ف ا للسكان ومشكلة خط�ي  ألن هذە الحاالت �شكل تهد�دا مبا�ش

 
�
 الش�ل�ةالوطن�ة  دائرة الجماركالدور الذي تضطلع ف�ه  . ثالثا

ف الهيئات التنظ�م�ة وهيئاتبالنظر إ� ما ورد، يتّ  .6 إنفاذ القانون بصورة وث�قة بمكافحة  صل العمل الدائم والمتنا�ي للتعاون بني
كات فحسب، و�نما يؤثر �شكل مبا�ش ع� السالمة  هذا الن�ع من المخالفات، ألن التقل�د ال يؤثر فقط ع� المصالح االقتصاد�ة لل�ش

 
�
ي ظهور أنواع أخرى من الجرائم مثل غسل األموال وتم��ل الجماعات اإلره والصحة العامة والبيئة مساهما

 اب�ة.  بذلك �ف

ف عمل مراقبة حقوق المل��ة  .7 ر الذي �مكن أن تلحقه هذە الممارسات بالمجتمع، إن لمن المهم للغا�ة ترك�ي بالنظر إ� ال�ف
ذلك من خالل عمل  المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالسلع المقلدة.  و�تّم  األ�شطة لرصد لمعلومات االفك��ة. لذا ال بد من تحل�ل 

، باستخدام تقن�ات إدارة المخاطر واالستخبارات وحدات تحل�ل المخاطر ا ي ي البلد المعيف
لتابعة للمدي��ات اإلقل�م�ة و�دارات الجمارك �ف

  وشبكات العمل. 

سن��ا ب��شاء برامج  للتقل�ل إ� أدىف حد من مخاطر التقل�د والقرصنة الش�ل�ةالوطن�ة  دائرة الجماركمن ناح�ة أخرى، تقوم  .8
ي ذلك3رقاب�ة

ي  والموائد المستديرة للعمل�ات جملة أمور التدر�ب ع� العالمات التجار�ة وورش العمل التقن�ة ومن ، بما �ف
والعمل�ات �ف

ي المنطقة الثان��ة 4المنطقة األول�ة،
 . 5والعمل�ات �ف

ي عام و .9
ة 0.56بنسبة ع� الحدود  انخفض تعليق تم��ر السلع 2021�ف بينما سجلت ز�ادة بنسبة  ،2020٪ مقارنة بف�ت

ي تنتهك المل��ة 23.87 ٪ ع� مستوى كم�ة السلع (الوحدات). و�اختصار، كانت النتائج إ�جاب�ة من ح�ث ال�شف عن السلع اليت
ي �مكن أن ت�ف �سالمة الناس وصحتهم ف ع� تلك اليت ك�ي ي عام   .الفك��ة، مع ال�ت

من مليون  10.8أ��� من تم��ر  تعليق، تم 2021و�ف
ي   مليون دوالر أم���ي (الق�مة التجار�ة).  71.89المل��ة الفك��ة. وق�مت هذە السلع بحوا�ي  تتعدى ع�السلع اليت

وع بالمل��ة الفك��ة، بالنظر إ� أنه كان عاما معقدا �سبب الطوارئ  2021كان عام و  .10 ي مجال االتجار غ�ي الم�ش
عاما ناجحا �ف

ي تعد الصح�ة ح�ث خفضت الموارد المخصصة للعمل�ات كما خفضت عمل�ات  اد اليت الجمر�ي األ��� ارتباطا باإلجراءات  النشاطاالست�ي
ي �سل�ط الضوء ع� االنتعاش الذي شهدە 

ي األشهر األو� أدىف �سب السحب، ينب�ف
ف أنه سجلت �ف ي حني

المعتمدة عند الحدود.  و�ف
�ن الث /��ش �ن األول ونوفم�ب ي من العام، مع �سل�ط الضوء ع� أشهر أ�ت��ر/��ش

/كانون األول. الفصل الثاىف ي ود�سم�ب
 اىف

ي حققتها و  .11 ك والمنسق الج�د ع� صع�د نتائج التفت�ش الناجحة اليت ي دائرة الجمارك الوطن�ة�نعكس العمل المش�ت
. و�ف

ي عام  1,252السنوات الثالث الماض�ة سجل عدد إجراءات الق�اس عند الحدود األرقام التال�ة: 
ي عام  1,612، و2019�ف

 2020�ف
ي عام  1,604و

ي عام  13صل بكم�ة السلع المضبوطة، تم اإلبالغ عن . أما ف�ما يتّ 2021�ف
مليون وحدة  8.7، و2019مليون وحدة �ف

ي عام 
ي عام  10.8و 2020�ف

 .2021مليون وحدة �ف

 
�
 لمل��ة الفك��ةلالخطة الوطن�ة   . رابعا

 
12.  

�
ف ترك نوع�ة مراقبة السلع المقلدة والمساهمة من ز الخطة الوطن�ة للمل��ة الفك��ة ع� توج�ه جهود المستوى المركزي لتحسني

ي هذا 
ي �ضطلع بها المسؤولون العاملون �ف ي مهام تحل�ل المخاطر واالستخبارات اليت

ها من األدوات، �ف خالل تقد�م المعلومات وغ�ي
ي مجال المل��ة ا

ي يتم الحصول عليها شه��ا �ف لفك��ة و�عداد المجال. وثمة هدف آخر للخطة �قوم ع� رصد وتحل�ل النتائج اليت
اد المنتجات  ي است�ي

ف والمرسل إليهم وما إ� ذلك، مع ز�ادة المشاركة �ف ملخصات إحصائ�ة لتحد�د أنواع المنتجات والمسارات والمرسلني
 المقلدة. 

ي السنوات الوطن�ة  أ�شأتها دائرة الجماركخطة الوطن�ة للمل��ة الفك��ة �ي خطة مراقبة داخل�ة سن��ة ال�ن و  .13
الش�ل�ة. و�ف

من  2022الع�ش الماض�ة، تم تنف�ذ التخط�ط من خالل خطط التحكم المتكاملة وخطط التحكم المنتظمة.  كما أنه ينفذ منذ عام 

                                                
ي حددتها دائرة الجما  3 مجة التشغ�ل�ة السن��ة ل�ل إدارة إقل�م�ة للجمارك أو الجمارك ف�ما يتعلق بالمخاطر القصوى والعال�ة اليت سب�ل  رك الوطن�ة ع��ي ال�ب

ي �سمح بالتخف�ف الصحيح م ي تطبق عليها مختلف المعالجات أو أ�شطة الرقابة المناسبة، اليت ن أثرها.  و�شمل مجال األول��ة بالتنسيق مع المستوى المركزي، واليت
وع.   المل��ة الفك��ة، بالنظر إ� األهداف المحددة للرقابة ع� مجال االتجار غ�ي الم�ش

ي ألغراض واليتها القضائ�ة �ي منطقة جمرك�ة و�جب فيها  المنطقة الرئ�س�ة �ي   4 �ة لتعبئة السلع واليت ي تنفذ فيها العمل�ات الماد�ة البح��ة وال�ب المنطقة اليت
ي تتمتع بها دائرة الجمارك الوطن ي تحم�ل السلع أو تف��غها أو استالمها أو فحصها إلدخالها إ� اإلقل�م أو خروجها منه. والصالح�ات اليت

المنطقة الرئ�س�ة �ي  �ة �ف
 �سج�ل األشخاص واألمتعة والسلع ووسائل النقل، كما �مكن طلب إعالنات الجمارك وتعليق تم��ر السلع ومصادرتها. 

ي للجمارك ألغراض اخ  5 امات كل  تصاصالمنطقة الثان��ة �ي جزء من اإلقل�م والم�اە اإلقل�م�ة يتوافق مع كل جمرك�ة وفقا لتوز�عها من قبل المدير الوطيف ف وال�ت
ي تهم الخدمة و�صدار أوامر الدخول والتسج� ي فرض تقد�م إقرارات عن العمل�ات اليت

ي المنطقة الثان��ة، تتمثل سلطات الجمارك �ف
ي توجد منها.  و�ف ي األما�ن اليت

ل �ف
 فيها السلع، واألمر بحجز الوثائق والسجالت والسلع. 
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وع مع تع��ف كل من  . و�نطوي نوعا الخطط ع� أهداف محددة لمكافحة االتجار غ�ي الم�ش دائرة خالل برنامج تدقيق �شغ��ي
ي تخضع لمختلف تداب�ي المراقبة والتخف�ف من أثرها. �ة الوطن الجمارك ي تتسم بصفة األول��ة واليت  والمقر المخاطر اليت

، إال انه �شارك دائرة الجمارك الوطن�ةوع� الرغم من أن نطاق تطبيق خطة ش��ي الوطن�ة للمل��ة الفك��ة �حدد خطوط عمل  .14
ي التدر�با

ي مختلف أ�شطة المعالجة أو الرقابة. هيئات أخرى عامة وخاصة ع� سب�ل المثال �ف
 ت والعمل�ات واالجتماعات �ف

ي للمل��ة الفك��ة باستمرار مختلف األفرقة اإلقل�م�ة .15 ف النتائج �دعم الف��ق الوطيف ومن األ�شطة ذات الصلة  .ومن هنا، ولتحسني
ي مجال العال 

ي واإلقل��ي نذكر التدر�ب �ف ي يتم تنس�قها كل عام، ع� الصع�دين الوطيف مات التجار�ة، من أجل تع��ز مهارات اليت
ي حاالت السلع المقلدة غ�ي التقل�د�ة وفقا للمخاطر المحل�ة 

ف لل�شف عن السلع المقلدة، وتحد�دا �ف ف الحكوميني ي تواجها الموظفني اليت
 جمارك.  وحدة من وحداتكل 

ف  .16 ي العمل المنسق بني
القانون، واالضطالع بتبادل المعلومات  إنفاذ  وهيئاتالتنظ�م�ة  الهيئاتوثمة نقطة هامة أخرى تتمثل �ف

وع.  ومن الناح�ة العمل�ة، تواصل دائرة الجمارك  كة لمكافحة هذا الن�ع من االتجار غ�ي الم�ش ي مسائل الوطن�ة واإلجراءات المش�ت
�ف

ي للمل��ة الصناع�ة، ومع وك�ل  وزارة العالقات االقتصاد�ة المل��ة الفك��ة العمل المنسق مع الهيئات العامة، بما فيها المعهد الوطيف
ي جرائم المل��ة الفك��ة، ودائرة المستهلك الوطن�ة وهيئة الرقابة ع� ال�ه��اء والوقود. 

وتعمل دائرة  الدول�ة ومع فرقة التحقيق �ف
وع ومع مختلف ممثّ الوطن�ة الجمارك العالمات  �ي ، من جانب القطاع الخاص، مع الغرفة الوطن�ة للتجارة ومرصد االتجار غ�ي الم�ش

ي قد �شكل انتها�ا  التجار�ة.  و�تم مع جميع هذە المؤسسات العامة والخاصة تنف�ذ المعلومات المتعلقة بمصادرة وتدم�ي المنتجات اليت
ي التجار�ة، وتدر�ب 

ي أقب�ة النب�ذ أو المباىف
ة �ف ف لحقوق المل��ة الفك��ة، كما يتم تنف�ذ العمل�ات مبا�ش  (ورش العمل الفن�ة المسؤولني

 عد�التاأل�شطة البحث�ة، والن�ش وال��ط مع المجتمع والت من أجل تنف�ذ والتدر�ب ع� العالمة التجار�ة والندوات) والتعاون 
 .تنظ�م�ةال

 
�
 األدوات التكنولوج�ة . خامسا

ة ت��ت  .17 ي السنوات األخ�ي
 دائرة الجمارك الوطن�ة �ف

�
أدوات مختلفة للرصد والمراقبة والتحكم، مما سمح ب��ادة  الش�ل�ة أ�ضا

ف األدوات التكنولوج�ة، �ستخدم النظام  عدد إجراءات إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ع� الحدود.  (إلعداد  PENTAHOومن بني
المخاطر المتعلقة بالمل��ة الفك��ة  (للنماذج التنب��ة) وأداة االنتقائ�ة (يتم اخت�ار العمل�ات ذات SASالتقار�ر اإلحصائ�ة) والنظام 

ون�ة تم إ�شاؤها لقرارات قضائ�ةوفقا  ي شهر يوليو/تموز سيبدأ استخدام "نظام إدارة العالمات التجار�ة" الذي �شكل منصة إل��ت
)، و�ف

ي ت ي تؤدي إ� ال�شف عن السلع اليت نتهك قانون المل��ة بغرض دعم ومراقبة ورصد إجراءات إنفاذ المل��ة الفك��ة ع� الحدود واليت
ي جميع المدي��ات اإلقل�م�ة و�دارات الجمارك. إجراء الالفك��ة.  والهدف الرئ��ي من هذا النظام هو توح�د 

 تعليق �ف

 
�
 اآلفاق المستقبل�ة . سادسا

 
�ة تعليق من أجل �سه�ل العمل اتع� مواصلة تنف�ذ التحسينات التكنولوج�ة ع� إجراء 2022�قوم الهدف العام للعام  .18

.  وع� نفس النحو فإن القصد هو مواصلة تع��ز االخت�ار بواسطة إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ع� الحدود لضباط الخطوط األمام�ة 
 . ر األنظمة الحاس���ة إلدارة المخاط

ي القانون الوطن�ة الجمارك دائرة ستواصل و  .19
ي السنوات المقبلة تع��ز القدرات المنصوص عليها �ف

�شأن  19.912الش�ل�ة �ف
ف التداب�ي الحدود�ة.  ومن المقرّ  ات التفاعل�ة ف�ما بني ر ز�ادة تبادل المعلومات، وال س�ما تقار�ر تحل�ل المخاطر لتول�د الم��د من التأث�ي

ي تنتهك المل��ة الفك��ة  .األفرقة اإلقل�م�ة، من أجل التصدي بصورة شاملة لمخاطر السلع اليت

ي الخطوط األمام�ة حيت يتمكنوا من التعرف من خالل الفحص الوطن�ة الجمارك دائرة ستواصل و  .20
الش�ل�ة تع��ز قدرات موظ�ف

، وفقا للمخاطر المحل�ة ل�ل ف��ق إقل��ي   .البس�ط ع� مختلف السلع المنتهكة كما س�ستمر التدر�ب اإلقل��ي

ا�  .21 ي والدو�ي لمكافحة االتجار الش�ل�ة البحث عن الم��د من الحلفاء ع� الصالوطن�ة الجمارك دائرة ، ستواصل أخ�ي ع�دين الوطيف
ي 

ي قدما �ف
ي تنتهك حقوق المل��ة الفك��ة، وستم�ف وع بالسلع اليت ف  توح�د الجهود غ�ي الم�ش   العامة والخاصة.  المؤسساتبني

 ]المساهمة نها�ة[
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ي كازاخستان
 المبادرات الحكوم�ة، والتعاون المعزز، وتوسيع نطاق أ�شطة التوع�ة و�ذكاء الو�ي �ن

 
ف  ،مساهمة من إعداد الس�دة ألتني ي للمل��ة الفك��ة، نور سلطان،  الفك��ة،رئ�سة مركز حقوق المل��ة  سابارجا�ي المعهد الوطيف

 *كازاخستان
 
 

 ملخص
 

، وتبذل قصارى جهدها لضمان حمايتها و�نفاذها تدرك كازاخستان تمام اإلدراك دور  ي تط��ر اقتصاد االبتكار العال�ي
المل��ة الفك��ة �ف

 باتباع أفضل الممارسات الدول�ة. 
 

ي للمل��ة  و�عمل ي المعهد الوطيف
) دائما   الفك��ة �ف ي عامة الجمهور بالنوا�ي القانون�ة للمل��ة  إلمامز�ادة  ع�كازاخستان (المعهد الوطيف

ا يتعاون كما ة.   الفك��
�
ي تؤثر سلبا ع� وث�ق�  تعاون ي مكافحة التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة، اليت

ا مع الوكاالت الحكوم�ة المشاركة �ف
ف�ه.   الصناعات اإلبداع�ة الدينام�ك�ة؛ التكنولوج�ا والعلوم واإلبداع واإلعالم وال�ت

 
ي  و�قوم مركز  بتنف�ذ مجموعة من برامج إذكاء الو�ي المصممة لن�ش المعرفة ع� أوسع حقوق المل��ة الفك��ة التابع للمعهد الوطيف

ف الشباب، ووكاالت إنفاذ القانون المحل�ة المعن�ة ب�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ة، والصناعات كث�فة االعتماد ع� حقوق  نطاق ممكن بني
تبة ع� التعدي ع� هذە الحقوق (أي المل��ة الفك��ة �شأن ك�ف�ة حما�ة هذە الحقوق (أي إجراءات التسج�ل)،  والمخاطر الم�ت

 المسؤول�ة القانون�ة والعواقب). 

 المقدمة . أو�ً 

قاسم جومارت  ُتو�ي حكومة كازاخستان أهم�ة خاصة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها. وقد شدد رئ�س كازاخستان، .1
ي 

ي مناسبات عدة ع� الدور المهم الذي �جب أن تؤد�ه المل��ة الفك��ة �ف
ي اقتصاد البلد،   استحداثتوكاي�ف �ف

كما مجاالت جد�دة �ف
 ع� الحاجة إ� اإلنفاذ الفعال لحقوق المل��ة الفك��ة.  شدد 

ي إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة، و  .2
ي كازاخستان �شكل استبا�ت

أ�شطة المل��ة ُتعد ال س�ما مكافحة التقل�د. و تعمل السلطات �ف
ي  الجهات منافسة عند تط�ح تحد�ات أمام األ�شطة التجار�ة القانون�ة �ي من اقتصاد الظل، و  ا الفك��ة غ�ي القانون�ة جزء� 

المنخرطة �ف
ا ما و  أ�شطة غ�ي قانون�ة منخفضة التكلفة.  أ�شطة التعدي ع� المل��ة الفك��ة. األ�شطة التجار�ة القانون�ة تكلفة  تتكبد لذلك، غالب�

ائب، فضال عن عدم دقة إحصاءات العمالة، وغمر  إذ ال واألهم من ذلك هو فقدان البلد للدخل؛  وعة لل�ف تخضع التجارة غ�ي الم�ش
ا للصحة العامة. السوق �سلع مصنّ   عة بط��قة غ�ي قانون�ة، �شكل ال�ث�ي منها تهد�د�

ي  .3 ي كازاخستان إدارة حقوق ومن ضمن السلطات الحكوم�ة اليت
تعمل ع� مكافحة التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة �ف

، المل��ة الفك��ة التابعة لوزارة العدل، والهيئات القضائ�ة المحل�ة، ووكاالت إنفاذ القانون، والجمارك، ودائرة التحق�قات االقتصاد�ة
ي بدراسات تحل�ل�ة  هو�وصفوهيئة مكافحة االحتكار، ووزارة اإلعالم والتنم�ة العامة.  وكالة تابعة لوزارة العدل، �ضطلع المعهد الوطيف

معرفتهم القانون�ة  وتع��ز حول حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها. و�عمل ع� إذكاء و�ي عامة الجمهور بقضا�ا المل��ة الفك��ة، 
  بهذا الموض�ع. 

 
�
 مبادرات عامة لمكافحة السلع المقلدة . ثان�ا

 التوس�م و�مكان�ة التعقب   . ألف

 السلع الص�دالن�ة أ) 
ي السلع المقلدة فإنلأداة مهمة  ُتعد ع� الرغم من أن العمل�ات محددة الهدف  .4

ف مكافحة التجارة �ف
�
األثر الذي دوما ها ال تخل

ي السلع المقلدة �ي جعل وصول السلع ولعل العمل�ات واسعة النطاق. تخلفه 
ي تتاجر �ف أفضل ط��قة إلعاقة الشبكات اإلجرام�ة اليت

ي ذات الوقت 
ا من الصع��ة بمكان، و�ف ف أمر� ي الوقت الراهن �عد التوس�م  مراقبة حركة السلع القانون�ة. أ�ضا المقلدة إ� المستهل�ني

و�ف
 وتتيح أ أحد أ��� الوسائل فعال�ة لتحقيق هذە الغا�ة. 

�
ف السلع وفقا ي �ديرها القطاع الخاص أم الحكومة تمي�ي  دوات التوس�م، سواء اليت

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء   *

ي ال��بو. اآلراء المع�ب عنها �ف
ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ، ول�ست بال�ف ف  المؤلفني
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الغرض الرئ��ي من توس�م المنتجات هو حما�ة و لخصائصها المختلفة. كما أنها �ستخدم التكنولوج�ا المتقدمة لتعقب تدفق السلع. 
ف من السلع المقلدة وغ�ي القانون�ة.    المستهل�ني

ي االتحاد االقتصادي للمنطقة األورو��ة اآلسي��ة بهدف ُتطبق إجراءات توس�م او  .5
ات الص�دالن�ة و�مكان�ة تعقبها �ف لمستح�ف

ي تحمل بطاقات التوس�م.  ي السوق، وتع��ز الضوابط الحكوم�ة ف�ما يتعلق بمجموعات السلع اليت
ز�ادة حصة المنتجات القانون�ة �ف

ف الق درة ع� التنبؤ والدقة اإلحصائ�ة، و�ذكاء الو�ي العام بأهم�ة جودة المنتج عالوة ع� ذلك، �ساعد التوس�م اإللزا�ي ع� تحسني
ي اآلسيوي ي هذا الجزء من السوق األوروىب

 1 . والضوابط لضمان أصالة السلع، وتع��ز المنافسة �ف

ا وقد  .6 ا تج��ب�� وع� ات الص�دالن�ة  نفذت وزارة الصحة م�ش ف لتوس�م المستح�ف ة بني ي الف�ت
 2019أغسطس  1و�مكان�ة تعقبها �ف

كات األدو�ة الوطن�ة والمستوردون وموزعو األدو�ة بالجملة وص�دل�ات البيع . 2021يوليو  31و ي �ش وع التج��يب ي الم�ش
وشارك �ف

ي مارس بالتجزئة والمؤسسات الطب�ة.  
 كما توس�م.  ال، اعُتمدت توص�ات �شأن أدوات 2020و�ف

�
وع أ ي الم�ش

ف �ف عدت قائمة بالمشاركني
، وأخرى ي ات الص�دالن�ة  التج��يب ي  . مها �وستالمقرر بالمستح�ف

اعُتمدت الخطة الشاملة لتط��ر الصناعة  ،2020أ�ت��ر  6�ف
ة  ات الص�دالن�ة. 2025-2020الص�دالن�ة والطب�ة للف�ت ي تتضمن توس�م المستح�ف  ، اليت

ة من يناير إ� يوليو  .7 ي الف�ت
ي ب2021و�ف وع التج��يب ي الم�ش

ألف عبوة ُمعدة للبيع  90 من ما �قربم �ستو ، قام المشاركون �ف
ة، أو لصق بطاقة تحمل رمزا.  ي مواقع اإلنتاج المحل�ة واألجنب�ة. وذلك عن ط��ق وضع رمز ع� العبوة مبا�ش

خدمت استُ وقد للجمهور �ف
وس كورونا  ي حالة لقاح ف�ي

 ع� سب�ل المثال.  QazVacهذە البطاقات �ف

ي  .8
ي كازاخستان اللجنة االقتصاد�ة للمنطقة األورو��ة األسي��ة بخططها ، أخطرت وزارة التجارة والت2021سبتم�ب  10و�ف

كامل �ف
ا من  ي كازاخستان اعتبار�

ا �ف ات الص�دالن�ة أمرا إلزام�� ي إطار هذە الخطة توس�م  . 2022يوليو  1لجعل توس�م المستح�ف
وس�جري �ف

 ، ي ات الص�دالن�ة رقم�ا ع� نحو تدر��ب ي وسالمستح�ف
ي  ما يناهز توس�م  ، ح�ث سيتم2022يوليو  1تبدأ المرحلة األو� �ف

واحد �ف
ات الص�دالن�ة. وتحق�قا لهذا الغرض،  عدتالمائة من إجما�ي حجم المستح�ف
�
ا أنتجتها أر�عة  93قائمة تضم  أ ا ص�دالن�� مستح�ف

ا. ومن المقرر أن تتسع هذە القائمة 12مصنع كازاخستان�ة و ا أجنب�� ي المرحلة الثان�ة مصنع�
ي ست ،�ف ي اليت

، لتشمل 2022أ�ت��ر  1بدأ �ف
ات الص�دالن�ة. و  20 ي المائة من المستح�ف

ي كذلك �ف
ي ستبدأ �ف ي المرحلة الثالثة، اليت

ي المائة من 60، لتشمل 2023يناير  1�ف
 �ف

ات الص�دالن�ة،  ي تحمل بطاقات التوس�م.  أما المرحلة الرابعبعدها يبدأ ع� أن المستح�ف ات الص�دالن�ة اليت ي تعقب المستح�ف ة، اليت
ات الص�دالن�ة المصنّ  80من المتوقع أن �جري فيها توس�م  ي المائة من المستح�ف

ي عة �ف
ي  والمستوردة،البلد  �ف

 1فمن المقرر أن تبدأ �ف
ي  . 2023أب��ل 

ي ستبدأ �ف ة، اليت ي إطار المرحلة الخامسة واألخ�ي
ات الص�دالن�ة 2023يوليو  1و�ف ، س�كون توس�م جميع المستح�ف

ي كازاخستان أم المستوردة سواء المصنعة
ا.  أمرا  �ف  إلزام��

��ي (باركود)  و�ي عبارة عن �سلسل ف��د  ؛�نطوي التوس�م ع� استخدام تقن�ة تع��ف المنتجو  .9 ي صورة رمز �ش
من األحرف �ف

ا  ي األبعاد مقروء آل��
ي  GS1 DataMatrixثناىئ كة �ب ��ي معلومات عن جهة و   . 2 1إس  طورته �ش التصنيع، و�لد �تضمن الرمز ال�ش

، يوفر حما�ة ضد التالعب ببطاقات التوس�م  . 3المنشأ، ورقم �سلس�ي

 األحذ�ة  (ب)

ي اآلسيويو  .10 ي منطقة االتحاد االقتصادي األوروىب
ي  وفقا لالتفاق �شأن توس�م السلع عن ط��ق تحد�د ه��ة المنتج �ف

م �ف  2الم�ب
اير  ي كازاخستان منذ 2018ف�ب

ي ال  ،2021نوفم�ب  1، أصبح التوس�م الرق�ي لألحذ�ة إلزام�ا �ف و�مقت�ف ذلك، بات إنتاج األحذ�ة اليت
ادها إ� كازاخستان ا  تحمل بطاقات توس�م واست�ي ا نظام الباركود و  . 4ا. محظور�  أمر� ي  Data Matric GS1�ستخدم أ�ض�

توس�م �ف
 األحذ�ة. 

                                                
ي  r-132 رقم أمر وز�ر صحة جمهور�ة كازاخستان  1

ة  الخطة الشاملة أن الموافقة ع��ش 2020أ�ت��ر  6المؤرخ �ف لتط��ر الصناعة الص�دالن�ة والطب�ة للف�ت
2020-2025 . 

 بمزا�ا رئ�س�ة، منها الد�مومة و�مكان�ة ضخ DataMatrix رمز مصفوفة الب�اناتتمتع يع� سب�ل المثال،  )QR(االستجابة ال��عة  رمز ع� النق�ض من  2
ة.  ي مساحة صغ�ي

ة من المعلومات �ف ي حالة تلف بطاقة التوس�م أثناء النقل، س�ظل  كم�ة كب�ي
الماسح  كما أنه �حتوي ع� معلومات عن ك�ف�ة استعادته. لذا، حيت �ف

ي إس كة �ب ا ع� قراءته. و�ش ي قادر�
�ط�ة (الباركود). و�مكن االطالع ع� ) GS1( 1الضوىئ �ي منظمة دول�ة غ�ي هادفة لل��ــح، تطور المعاي�ي وتتعهدها، مثل الرموز ال�ش

 . https://www.gs1.org/about الم��د من المعلومات ع� الرابط: 
ي  3

 2021 يناير  27الصادر عن وز�ر الصحة بتار�ــــخ  KR DSM-11 �شأن تعد�ل األمر رقم 2022مايو  30أمر وز�ر صحة جمهور�ة كازاخستان المؤرخ �ف
 ). https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028315( بالموافقة ع� قواعد توس�م األدو�ة واألجهزة الطب�ة

 aspx-2019-03-http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29.1. لم��د من المعلومات، انظر   4

https://www.gs1.org/about
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-03-2019-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-03-2019-1.aspx
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 سلع أخرى ) ج

ي إطار جهودو .11
ي  ها �ف

ي األسواق، جعلت كازاخستان التوس�م إلزام�ا لمنتجات الفراء �ف
منتجات التبغ ل، و 2019لمكافحة التقل�د �ف

ا من  م  . 2020أ�ت��ر  1اعتبار� ف ي وتع�ت
ا  6توس�م منتجات ال�حول واأللبان والصناعات الخف�فة جعل5 2022 �ف   . إلزام��

 المعلومات لمكافحة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ةنظم تكنولوج�ا  . اءب

ي  2017منذ أ�ت��ر  .12
وىف ي استخدام نظام اإلعالن اإلل��ت

عت سلطات الجمارك �ف اد السلع المقلدة.  Astana-1�ش  لمنع است�ي
ي سجل أصول المل��ة الفك��ة  و�تضمن

النظام وحدة لمراقبة المل��ة الفك��ة، مزودة بنظام إلدارة المخاطر �غ�ي السلع المدرجة �ف
ي تديرها لجنة اإليرادات الحكوم�ة التابعة لوزارة  Astana-1للجمارك. ونظام  هو جزء من البوابة الشاملة للصادرات والواردات، اليت

ي المال�ة، 
  إدخال الب�انات المتعلقة بعمل الجمارك ومعالجتها وتخ��نها.  والمستخدمة �ف

ي جميع أنحاء البلد من خالل استخدام  .13
ف نوع�ة الح�اة �ف ي إطار مبادرة كازاخستان الرقم�ة الشاملة الرام�ة إ� تحسني

و�ف
طلقت منص

�
مات لتوس�م السلع وتعقبها توفر المنصة إمكان�ة الوصول إ� نظام المعلو . و  KZ.ISMET 7ة التكنولوج�ا الرقم�ة، أ

ي التجارة، مثل وقد بادرت (انظر أعالە)، و�شمل ذلك فهرس المنتجات الوطن�ة ومركز إدارة الطلبات. 
جهات فاعلة مختلفة مشاركة �ف

ي 
ف أو المستوردين أو تجار التجزئة بالتسج�ل �ف ف المحليني  وضع وطلبخصائص المنتج،  وصف اتمن أجل إ�شاء بطاق منصةالالمصنعني

 . 8مركز إدارة الطلبات من خاللالباركود (مصفوفة الب�انات) ع� المنتج 

ي و .14
ي كازاخستان؛ 2021�ف

، الجهة الوح�دة المنوط بها �شغ�ل أدوات التوس�م والتعقب �ف ، أ�شأ مركز تط��ر االقتصاد الرق�ي
ف بالتحقق من أصالة السلع عن ط��ق NAQTY ÓNIM 9للهاتف ا تطب�ق�   مصفوفة الب�انات مسح كود ، �سمح للمستهل�ني

DataMatrix . 

كة المصنّ و  .15 �تسلم الموزع دفعة السلع و ع� العبوة وترسله إ� الموزع.  DataMatrixعة كود مصفوفة الب�انات تضع ال�ش
ا  استالم دفعة جد�دة من السلع، �قرأ المتجر الرموز الموجودة  ولدىيرسلها إ� المتاجر ومحالت الس��ر ماركت. ثم  ،و�مسحها ضوئ��

ي األبعاد بطاقة و ع� العبوات و�بيع البضائع القانون�ة. 
عندما تصل السلع إ� ما�ينة �سج�ل المدفوعات النقد�ة �قرأ الماسح ثناىئ

ا قراءة بطاقة التوس�م باسو ج الرمز من التداول. التوس�م وُ�خ��   تخدام تطبيق الهاتف. �مكن للمستهلك أ�ض�

ي وقت كتابة هذا التق��ر، كان التطبيق يوفر معلومات محّد و .16
جهة التصنيع، وتار�ــــخ الصنع،  ثة عن األحذ�ة ومنتجات التبغ: �ف

 وخصائص المستهلك، وتصار�ــــح السلع. 

ي إطار  .17
دخلت التعد�الت  و�ف

�
ي أ ي اليت

ئ ، 2020ع� قانون حما�ة حقوق المستهلك، المعتمدة �ف ي يناي أ��ش
موقع موحد  2021ر �ف

ف ومقد�ي الخدمات والمنظمات غ�ي  tutynushy.kz-e10 لحما�ة المستهلك ، وهو عبارة عن منصة لمتجر شامل يتيح للمستهل�ني
تتضمن المنصة معلومات �شأن و الدعاوى ورصد التقدم المحرز فيها.  رفعالحكوم�ة والوكاالت الحكوم�ة ممارسة حقوقها من خالل 

ي �مكن االتصال بها عند التعدي ع� هذە الحقوق. او حقوق المستهلك،  ن  لجهات الداعمة لحقوق اإل�سان، اليت
�
كما أنها تمك

. و�مقت�ف القانون، يتحتم ع�  ي ة إ� ممث�ي ال��ان التجاري المعيف ف من تقد�م شكاوى مبا�ش ال��انات التجار�ة الرد هذە المستخدمني
ي حال تقاعسهوع� الشكاوى وتقد�م المساعدة. 

ي تتخذ اإلجراءات القانون�ة الالزمة �ف ا ُتقدم الشكاوى إ� السلطات المختصة، اليت
ي  ي مرحلة تج��ب�ة، ولم ُ�سجل بها سوى ال��انات اليت

ي وقت كتابة هذا التق��ر، كانت هذە المنصة �ف
لحما�ة حقوق المستهلك. و�ف

ي الوقت الراهن. 
 تطوعت للمشاركة �ف

                                                
 لم��د من المعلومات، انظر:   5

https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new_design/Приложение%201.%20Националь
ный%20каталог%20товаров.%20Инструкция%20пользователя.pdf. 

ا استهال��ة أصغر (مثل المال� 6 س وأغط�ة الصناعات الخف�فة �ي صناعات أقل اعتمادا ع� رأس المال بالمقارنة مع الصناعات الثق�لة، و�ي تنتج سلع�
 األّ�ة، والموائد، و�ّ�اضات الحمام والمطبخ). 

:  Ismet.kz يتألف اسم 7 ف ة الحجم والمتوسطة (ITتكنولوج�ا المعلومات ( من مجموعة من األحرف االستهالل�ة للعبارتني كات الصغ�ي  ). SME) وال�ش
ك�ة ام بمبادئ األخالق والصدق والنقاء.  ismet كما أنه �عكس ال�لمة ال�ت ف ي االل�ت  وتعيف

 https://markirovka.ismet.kz. لم��د من المعلومات، انظر   8
� معلومات �شأن جعل توس�م لالطالع ع NAQTY ÓNIM :.m/id1544720295іón-https://apps.apple.com/ru/app/naqty الهاتفتطبيق  9

ا، انظر الرابط المنتج ا  إلزام��  .https://markirovka.ismet.kz/ru/Naqtyonim: أمر�
 tutynushy.kz/main-https://e. المنصة الموحدة للشكاوى �شأن حما�ة المستهلك:  10

https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new_design/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new_design/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new_design/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new_design/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://markirovka.ismet.kz/
https://markirovka.ismet.kz/
https://apps.apple.com/ru/app/naqty-%C3%B3n%D1%96m/id1544720295
https://apps.apple.com/ru/app/naqty-%C3%B3n%D1%96m/id1544720295
https://markirovka.ismet.kz/ru/Naqtyonim
https://markirovka.ismet.kz/ru/Naqtyonim
https://e-tutynushy.kz/main
https://e-tutynushy.kz/main
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 لظلخطة عمل شاملة لمواجهة اقتصاد ا �مج

ي سبتم�ب  .18
ة 2021�ف ي الف�ت

تتضمن و . 2023-2021، وافقت حكومة كازاخستان ع� خطة عمل شاملة لمكافحة اقتصاد الظل �ف
اء منتجاتإ� الخطة تداب�ي تهدف   . 11متدن�ة الجودة ومقلدة مساعدة الجمهور ع� تجنب �ش

: و  .19 ف الوكاالت والهيئات الحكوم�ة ذات  تتمثل أهداف الخطة ف�ما ��ي (ب) وتحل�ل أنظمة  الصلة؛(أ) تع��ز آل�ات التنسيق بني
ف هذە األنظمة للحد من تداول السلع المقلدة.  حات لتحسني  حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة الراهنة؛ (ج) وص�اغة مق�ت

ي و .20
ف اإلدارات 2021نوفم�ب  30�ف ك بني ف للوكاالت ، أمر وز�ر العدل ب��شاء ف��ق عمل مش�ت لمكافحة السلع المقلدة، �ضم ممثلني

  الوطن�ة.  األعمال التجار�ةالحكوم�ة ذات الصلة، وغرفة 

ي كازاخستان (ع� سب�ل  .21
ي نظام حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة الراهن �ف

: (أ) تحد�د أوجه القصور �ف و�شمل وال�ة الف��ق ما ��ي
ف الوكاالت الحكوم�ة، و  ف سبل االستجابة اإلدار�ة والقانون�ة والجمرك�ة للتعد�ات ع� المثال، قضا�ا التنسيق بني الحاجة إ� تحسني

نت)؛ (ب)  ، وحما�ة المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت ي
تحد�د ك�ف�ة و حقوق المل��ة الفك��ة، وحما�ة المل��ة الفك��ة بموجب القانون الجناىئ

تبة ع�  �ذلو حل المشكالت القائمة باتباع أفضل الممارسات الدول�ة؛ (ج)  ار والمخاطر الم�ت كة لتوع�ة الجمهور باأل�ف جهود مش�ت
ي المل��ة الفك��ة. و منتجات مقلدة واستخدامها؛ (د)  اقتناء

�جتمع الف��ق مرة كل و �شجيع أصحاب الحقوق ع� إنفاذ حقوقهم �ف
 . ي  شه��ن، وهيئته الدائمة �ي مركز حقوق المل��ة الفك��ة التابع للمعهد الوطيف

 ط��ق المل��ة الفك��ةخارطة  دال

ي كازاخستان ع� وضع خارطة ط��ق للمل��ة الفك��ة للسنوات المقبلة بهدف تحد�ث  2020منذ عام  .22
تعمل وزارة العدل �ف

ي 
اء �ف ة القضاة والخ�ب ي مجال المل��ة الفك��ة، و�ثراء خ�ب

ف الوكاالت، وتع��ز التعاون الدو�ي �ف ف التنسيق بني ف الوطن�ة، وتحسني القوانني
  المل��ة الفك��ة، و�ذكاء و�ي الجمهور بقضا�ا المل��ة الفك��ة. مجال 

وع خارطة الط��ق قبل  .23 ي م�ش
 إدخال توص�ات الحكومة �ف

�
ومن المتوقع أن تتم الموافقة ع� خارطة  . االنتهاء منهو�جري حال�ا

ة حيت  ،الط��ق ي تغ�ي الف�ت  . 2022بحلول نها�ة  ،2024اليت

 
�
 �ا المل��ة الفك��ةإذكاء الو�ي العام بقضا . ثالثا

ي أن مهمته  .24 ي يرى المعهد الوطيف
ف خدمات حما�ة المل��ة الفك��ة، واطالع الجمهور ع�  تتمثل �ف العمل باستمرار ع� تحسني

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة، و�شمل ذلك كل ما يتعل
 ق بحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة. أحدث المستجدات �ف

ي قام بها وفد من وز  .25 ي لتنسيق حقوق المل��ة الفك��ة بالوال�ات وعقب ال��ارات اليت ارة العدل ال�ازاخستان�ة إ� المركز الوطيف
ي مكتب البحث والتحل�ل، الذي أصبح مركز�  ي المتحدة، أ�شأ المعهد الوطيف

  . 2020ا لحقوق المل��ة الفك��ة �ف

نجز منها بمركز حقوق المل��ة الفك��ة  و�ضطلع .26
�
ن)، كما �عمل ع� نحو وثيق مع دراسات حيت اآل 10دراسات تحل�ل�ة (أ

ف حما�ة  الوكاالت الحكوم�ة، والمنظمات غ�ي الحكوم�ة، وممث�ي الصناعات اإلبداع�ة، واألوساط العلم�ة والتجار�ة من أجل تحسني
نت.  وتوكول اإلن�ت   حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها، وتوف�ي أحدث المعلومات المتعلقة ب�ب

ي والوكاالت الحكوم�ة ذات الصلة، أ�شطة و�نظم مركز حقوق المل��ة الفك .27 ي المعهد الوطيف
��ة، بالتعاون مع إدارات أخرى �ف

نت عقد تدر�ب�ة منتظمة (مثل  ي للمل��ة الفك��ة. ) لعامة الناس لتع��ز ودورات رئ�س�ةحلقات دراس�ة وندوات ع�ب اإلن�ت
 فهمهم القانوىف

ف  .28 ة ما بني ي الف�ت
ا من هذا القب�ل للجامعات، والمدارس، وهيئات �شاط�  50من  ، نظم المركز أ��� 2022وأب��ل  2021و�ف

ي جميع أنحاء البلد. ومنذ 
ي �ةهذە األ�شطة أسبوع أصبحت 2022البحث، ورجال األعمال، والمجموعات الصناع�ة �ف

كان   2021. و�ف
ي 

ة والمتوسطة الحجم، أما �ف كات الصغ�ي ف من ال�ش ك فقد  2022الجزء األ��ب من المشاركني ف ورجال تحول ال�ت ف إ� شباب المبدعني �ي
 األعمال. 

ي 2021ومنذ  .29 ، وكاتيب ف ، والمخرجني ف ي تكنولوج�ا المعلومات، والموس�قيني
ف �ف ف (المتخصصني ، تعاون المركز عن كثب مع المبدعني

هم).  ، والمصور�ن، وغ�ي ف   المدونات، والفنانني

                                                
ي الصادر عن حكومة جمهور� 644المرسوم رقم  11

. متاح ع� الرابط: 2021سبتم�ب  21ة كازاخستان �ف
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000644. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000644
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دردشة مع شخص�ات ثقاف�ة وتجار�ة بارزة �شأن ( IP Live Talksكما أ�شأ المركز قنوات ع� شبكاته االجتماع�ة، مثل:  .30
ي  12قضا�ا المل��ة الفك��ة الموضوع�ة)، و(تق��ر إخباري أسبو�ي عن  )Digest KazPatent IP(وموجز عن أ�شطة المعهد الوطيف

نت)  . 13بروتوكول اإلن�ت

" ونظم المركز حملة "المل��ة الفك��ة  .31 ي الح�اة التأث�ي إلظهار مدى  14IP Around Me campaignحو�ي
مل��ة الفك��ة �ف

 حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها.  اليوم�ة، و��ان مدى أهم�ة حما�ة

ي إذكاء و�ي الجمهور بقضا�ا المل��ة الفك��ة.  إ�وُطلب  .32
ي كازاخستان المساعدة �ف

وشارك حيت اآلن  شخص�ات عامة معروفة �ف
،  50أ��� من  ف ، والمنتجني ف ، والموس�قيني ف ، والمخرجني ف هم. من المصممني ي المدونات، ورجال األعمال، وغ�ي ، وكاتيب ف  والممثلني

ي خاص ع� برنامج ال��ب  .33 ، تم بث ف�ديو ترو��ب ي ومن أجل توسيع نطاق الو�ي العام بالمل��ة الفك��ة، وأ�شطة المعهد الوطيف
ا، أنا نورال Salem, men Nurlan Koyanbayev التجاري الشه�ي   . 15ن ك��انباي�ف) ع� قناة يوتيوب(مرحب�

نت مسابقة أفضل مقال حول موض�ع "ي 2016ومنذ  .34 ي ألطفال المدارس ع�ب اإلن�ت ف �د�كنظم المعهد الوطيف  : المستقبل بني
ف  ة بني ي الف�ت

�ة. و�ف ف ع وابتكر ". و�مكن تقد�م المقاالت باللغات ال�ازاخستان�ة أو الروس�ة أو اإلنجل�ي ، حصل أ��� من 2021و 2016اخ�ت
ا ع� جوائز ق�مة.  20    فائز�

ي  .35
 2020و�ف

�
ف الشباب لتع��ز المعرفة بالمل��ة الفك��ة، ، أ عني ي كازاخستان  وجذب�شئت مدرسة المخ�ت

إ� اهتمام الشباب �ف
ي هذ

اعات. و�ف ي للتعرف ع� قضا�ا المل��ة الفك��ة ةغ�ي الرسم� اتاللقاء ەعالم االخ�ت اء من المعهد الوطيف ي تالم�ذ المدارس بخ�ب
، �لت�ت

اير الرئ�س�ة الراهنة. وقد  ي ف�ب
ي ، و2020ُعقدت هذا الفعال�ات حيت اآلن �ف

ي إطار االحتفاالت باليوم  2022، وأب��ل 2021د�سم�ب �ف
(�ف

) 2022ومايو  ،العال�ي للمل��ة الفك��ة) ي ��ف ع� الصع�د الوطيف ف ي إطار مبادرة مكافحة ال�ت
متلم�ذ،  600وشارك فيها أ��� من ، (�ف ف  وُ�ع�ت

 تنظ�م الم��د. 

ي  .36
ع2021و�ف

ّ
) مع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة TISCsاتفاق مستوى الخدمات لمرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار ( ، ُوق

ى إل�شاء شبكة مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار.  (ال��بو).   وتم، حيت اآلن، توقيع اتفاقات مع ست جامعات ك�ب

ي من و�جري بانتظام ��ش مقاالت عن قضا�ا المل��ة الفك��ة الموضو  .37 ن المعهد الوطيف
�
ي مختلف دوائر اإلعالم، مما �مك

ع�ة �ف
 الوصول إ� جمهور ع��ض ومتن�ع. 

فذت ، عبء ما�ي أي تنف�ذ المشار�ــــع المذكورة أعالە  ينشأ عنولم  .38
ُ
ي بنجاح بالتعاون مع أصحاب المصلحة  جم�عها بل ن

�ف
ف  ي وأ�شطته الرا الخاص. و  الحكو�ي  القطاعني م�ة إ� ز�ادة المعرفة القانون�ة للجمهور العام وتع��ز ثقافة وتكت�ي مشار�ــــع المعهد الوطيف

ام المل��ة الفك��ة أهم�ة  رسائل إ�جاب�ة حول الحما�ة الفعالة لحقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها.  إذ ترسل ؛اح�ت

ي هذا الصدد، تعمل كازاخس .39
هج ومن خالل اتباع أفضل الممارسات الدول�ة، واالستفادة من تج��تها الخاصة �ف

ُ
تان ع� تط��ر ن

 �ذكاء الو�ي العام بها. و فعالة وشاملة لمعالجة مسألة مكافحة التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة 

 [نها�ة المساهمة]

                                                
=https://www.instagram.com/tv/COhdAPSJ1hO/?igshid=YmMyMTA2M2Y ; لم��د من المعلومات، انظر:   12

https://www.instagram.com/p/CO3B2dwBI6P/?igshid=YmMyMTA2M2Y=; 
https://www.instagram.com/tv/CPrusXmJoXf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=; 

https://www.instagram.com/tv/CROACejJ0Yc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=; https://www.instagram.com/tv/CVfVDE-
AjVX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gGRWYLK- لم��د من المعلومات، انظر:   13
ockhQSXlw4nIo6tdqQVgaFqW?usp=sharing; 

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTM4MDQ0MzUyNTc1NTY1?story_media_id=260606255148289
3356&igshid=NDBlY2NjN2I=. 

 ;=https://www.instagram.com/reel/CXX0BBQI1Em/?igshid=YmMyMTA2M2Y لم��د من المعلومات، انظر:   14
https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-kazahskoy-nacionalnoy-konservatorii-

imeni-kurmangazy; https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-provel-vebinar-na-temu-intellektualnaya-
sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy; https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-

studentov-zapadno-kazahstanskogo-medicinskogo-universiteta-imeni; https://www.kazpatent.kz/ru/news/vebinar-na-
temu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy-rk; https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-

sovmestno-s-centrom-predprinimatelstva-qolday-provel-obuchayushchiy-vebinar. 
15  https://youtu.be/06CCDBuNkEw . 

https://www.instagram.com/tv/COhdAPSJ1hO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/COhdAPSJ1hO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CO3B2dwBI6P/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CPrusXmJoXf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CROACejJ0Yc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CVfVDE-AjVX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CVfVDE-AjVX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://drive.google.com/drive/folders/1gGRWYLK-ockhQSXlw4nIo6tdqQVgaFqW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gGRWYLK-ockhQSXlw4nIo6tdqQVgaFqW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gGRWYLK-ockhQSXlw4nIo6tdqQVgaFqW?usp=sharing
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTM4MDQ0MzUyNTc1NTY1?story_media_id=2606062551482893356&igshid=NDBlY2NjN2I=
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTM4MDQ0MzUyNTc1NTY1?story_media_id=2606062551482893356&igshid=NDBlY2NjN2I=
https://www.instagram.com/reel/CXX0BBQI1Em/?igshid=YmMyMTA2M2Y=;%20https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-kazahskoy-nacionalnoy-konservatorii-imeni-kurmangazy
https://www.instagram.com/reel/CXX0BBQI1Em/?igshid=YmMyMTA2M2Y=;%20https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-kazahskoy-nacionalnoy-konservatorii-imeni-kurmangazy
https://www.instagram.com/reel/CXX0BBQI1Em/?igshid=YmMyMTA2M2Y=;%20https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-kazahskoy-nacionalnoy-konservatorii-imeni-kurmangazy
https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-provel-vebinar-na-temu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy
https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-provel-vebinar-na-temu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy
https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-zapadno-kazahstanskogo-medicinskogo-universiteta-imeni
https://www.kazpatent.kz/ru/news/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-zapadno-kazahstanskogo-medicinskogo-universiteta-imeni
https://www.kazpatent.kz/ru/news/vebinar-na-temu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy-rk
https://www.kazpatent.kz/ru/news/vebinar-na-temu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy-rk
https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-sovmestno-s-centrom-predprinimatelstva-qolday-provel-obuchayushchiy-vebinar
https://www.kazpatent.kz/ru/news/kazpatent-sovmestno-s-centrom-predprinimatelstva-qolday-provel-obuchayushchiy-vebinar
https://youtu.be/06CCDBuNkEw
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ىقض�ة تحقيق   طة الشعبة ل ك�ب  االتكنولوج�ا والتصالمعن�ة ب�ش
�
التابعة للمكتب ال�وري للمل��ة  و م�م المنشأة حديثا

 الفك��ة

طة الشعبة  ،الس�د نامكيو ك�م، محقق ونائب مدير من إعداد مساهمة  التكنولوج�ا والتصام�م، المكتب ال�وري للمل��ة المعن�ة ب�ش
 ∗كور�االفك��ة، دا�جون، جمهور�ة  

 

 ملخص

ف من مختلف اإلدارات  ف اإلدار�ني طة القضائ�ة الخاصة إ� ز�ادة كفاءة التحق�قات الجنائ�ة عن ط��ق منح المسؤولني تهدف ال�ش
ي  ي لدى الحكوم�ة نفس السلطة اليت ي االضطالع بأ�شطة التحقيق واإلنفاذ اليت

طة القضائ�ة الخاصة �ف طة. و�تمثل دور ال�ش قد ال�ش
طة العاد�ة �سبب القيود الزمن�ة والمكان�ة. وأ�شأ المكتب ال�وري للمل��ة إما تتطلب  ة محددة أو �شكل تحد�ات لسلطات ال�ش خ�ب

ي 
ي إطار شعبة التحقيق �ف

طة القضائ�ة الخاصة �ف ي جمهور�ة كور�ا، قوة من ال�ش
الفك��ة، وهو الوكالة الحكوم�ة للمل��ة الصناع�ة �ف

ي عام  المل��ة
ي التعد�ات ع� العالمات التجار�ة، وال س�ما ل 2010الصناع�ة �ف

ي ت التعد�اتلتحقيق �ف ي عام السلع بال تعلقاليت
دة. و�ف

�
مقل

ي  ،2019 ي الجرائم اليت
طة القضائ�ة الخاصة سلطة تحقيق إضاف�ة �ف ، الصناع�ةمجموعة أوسع من حقوق المل��ة  �شملُمنحت ال�ش

اءات واأل�ار التجار�ة والتصام�م.   مثل ال�ب

ا ل�ل مجال و  طة القضائ�ة الخاصةالمكتب التو�  محدد،لتع��ز اإلنفاذ وفق� ي  تها و�عادة ه�كل �وري للمل��ة الفك��ة مهمة توسيع ال�ش
�ف

طة القضائ�ة الخاصة2021عام  ف التحق�قات مما أدى إ� المكتب لل ةالتابع . تم تقس�م ال�ش ي ترك�ي
�وري للمل��ة الفك��ة للمساعدة �ف

طة لا شعبةإ�شاء  ي  باعتبارها شعبة منفصلة م�ماالتكنولوج�ا والتصالمعن�ة ب�ش
اءات واأل�ار التجار�ة ال التعد�ات ع�للتحقيق �ف �ب

ي تع��ز حما�ة حقوق المل��ة الصناع�ة و�نفاذ و والتصام�م المتعلقة بالتكنولوج�ا. 
طة التكنولوج�ا �ف كوحدة مخصصة ها  �ساهم �ش

ي قانون وتك تضم
ف �ف ف متخصصني ف نولوج�ا المل��ة الفك��ة. موظفني طة التكنولوج�ا وتقدم  وتبني  واحدة منهذە المساهمة �شك�ل �ش

 . قضا�ا التحقيق البارزة

طة التكنولوج�ا التابعة للمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة  . أو�ً   لمحة عامة عن �ش

طة التكنولوج�ا . ألف  تار�ــــخ �ش

طأوال الأطلق المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة  .1 ي المل��ة الصناع�ة القضائ�ة الخاصة ة�ش
ي عام  التابعة لشعبة التحق�قات �ف

�ف
ي ت 2010 وعة، وال س�ما تصنيع ب تعلقلتع��ز التصدي لأل�شطة اإلجرام�ة اليت تعد�ات ع� العالمات التجار�ة والمنافسة غ�ي الم�ش

طة القضائ�ة الخ ي ذلك الوقت، كانت ال�ش
دة وتوز�عها و��عها. و�ف

�
 العالمات التجار�ةالتعد�ات ع� اصة تقت� ع� السلع المقل

لألسماء المعروفة ع� نطاق واسع واألسماء التجار�ة والعالمات التجار�ة وما إ� ذلك. غ�ي أن األ�شطة غ�ي ح به الم�ّ االستخدام غ�ي و 
. و�ناء اءات واأل�ار التجار�ة أصبحت أ��� تطورا� وتعق�دا� ي تتعدى ع� ال�ب ي ع� ذلك، وُ  القانون�ة اليت

مكتب الّجهت دعوة إ� موظ�ف
  تسخ�ي �وري للمل��ة الفك��ة لال

�
اتهم التكنولوج�ة والقانون�ة إلجراء تحق�قات مرك ي زة ومعالجة هذە المسألة المجتمع�ة اآل خ�ب

خذة �ف
 . التنا�ي 

طة القضائ�ة ونطاق واجباتهمُعّد و  .2 ي عام  1ل القانون المتعلق باألشخاص الذين يؤدون مهام ضباط ال�ش
من أجل  2019�ف

ي تتعدى ع� مجموعة واسعة من حقوق المل��ة الفك��ة. و�عد تل الصناع�ةسلطة المكتب ال�وري للمل��ة  توسيع شمل الجرائم اليت
اءات) واأل�ار التجار�ة (قانون حما�ة األ�ار التجا اءات (قانون ال�ب طة القضائ�ة الخاصة أ�شطة إنفاذ إضاف�ة لل�ب ر�ة) ذلك، بدأت ال�ش

 والتصام�م (قانون حما�ة التصام�م). 

  

                                                
ي ال��بو.  ∗

ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ، ول�ست بال�ف ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 اآلراء المعرب عنها �ف

طة القضائ�ة ونطاق واجباتالع ع� القانون المتعلق لالّط  1 ي ز�ارة )باللغة ال�ور�ة فقطالمتاح ( همباألشخاص الذين يؤدون مهام ضباط ال�ش ، ُير�ب
:  الموقع    G347&lang=ENhttps://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=56 التا�ي

 

https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=56347&lang=ENG
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طة القضائ�ة الخاصة قبل التعد�ل و�عدە: 1الجدول   نطاق سلطة ال�ش

  نطاق األ�شطة غ�ي القانون�ة القانون المطّبق

اخ�ص  قانون العالمات التجار�ة التعدي ع� حقوق العالمات التجار�ة أو ال�ت
 االستثنائ�ة

 

 قبل التعد�ل

وعة وحما�ة األ�ار قانون حظر  المنافسة غ�ي الم�ش
 التجار�ة

االستخدام غ�ي المّ�ح به لألسماء المعروفة ع� نطاق 
واسع واألسماء التجار�ة والعالمات التجار�ة وما إ� 

 ذلك. 

اءات اخ�ص االستثنائ�ة قانون ال�ب اءات أو ال�ت  التعدي ع� حقوق ال�ب
 

 

 بعد التعد�ل
اخ�ص االستثنائ�ة التصام�مقانون حما�ة  (اإلضافة)  التعدي ع� حقوق التصام�م أو ال�ت

وعة وحما�ة األ�ار  قانون حظر المنافسة غ�ي الم�ش
 التجار�ة

ح�ازة األ�ار التجار�ة أو استخدامها أو ال�شف عنها 
 بدون ت��ــــح

وعة وحما�ة األ�ار  قانون حظر المنافسة غ�ي الم�ش
 آخرمنتج شخص  �سخ /تقل�د التجار�ة

 

ف استجابته للتصدي للتعد�ات ع� حقوق المل��ة الال�وري للمل��ة الفك��ة ب المكتبأقّر و  .3 المتعلقة  الصناع�ةحاجة إ� تحسني
ي منها، 

ي �عاىف ته والتغلب ع� أوجه القصور اليت ي �شأت عن و بالتكنولوج�ا من خالل ز�ادة خ�ب أدوار متعددة. ذات واحدة  شعبةاليت
ي عام  تّمتونت�جة لذلك، 

ي المل��ة الصناع�ةإعادة  2021�ف
طة و  ه�كلة شعبة التحقيق �ف ف للسماح لوحدة �ش ز�ادة عدد الموظفني

طة المعن�ة بالعالمات التجار�ة و��شاء �شكل منفصل تصبحل�ي  العالمات التجار�ة طة الشعبة  شعبة ال�ش التكنولوج�ا المعن�ة ب�ش
طة التكنولوج�ا)، لتع��ز أ�شطة  اءاتوالتصام�م (�ش وال�شف غ�ي  اإلنفاذ المتعلقة بالتعدي ع� التكنولوج�ات والتصام�م المحم�ة ب�ب

 المّ�ح به عن األ�ار التجار�ة. 

طة التكنولوج�ا1الشكل  ي ل�ش  : الجدول الزميف

 

← 

 

← 

 

 

 الوضع الراهن  . باء 

ي  تمارس .4 طة التكنولوج�ا وال�ة قضائ�ة ع� الصع�د الوطيف ي �وجد و  ،�ش
ي مقر المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة �ف

مقرها �ف
ي المجم�ع، هناك خمس فرق تابعة

طة التكنولوج�ا  دا�جون. و�ف  للمجاالت التكنولوج�ة الرئ�س�ة.  ، مقّسمةل�ش
�
جميع األعضاء و وفقا

ي واسعة  مهنيون يّتمتعون بمعارف
تهمالتكنولوج�ا وقانون المل��ة الفك��ة فضً� عن �ف ي فحص المل��ة الفك��ة  خ�ب

والقضا�ا المتعلقة �ف
ف الذين. بها   أو حاصلون ع� درجة الدكتوراە. محامون مؤهلون أو وكالء براءات هم  تحق�قاتال�جرون  والعد�د من الموظفني

  

إنشاء الشرطة القضائیة الخاصة للتحقیق في 
 على العالمات التجاریة. تعدیاتال

الصناعیة، (شعبة التحقیق في الملكیة 
 )2010 سبتمبر

على البراءات واألسرار التجاریة  تعدیاتال إضافة
 لى سلطة الشرطة القضائیة الخاصة.والتصامیم إ

 بة التحقیق في الملكیة الصناعیة،(شع
 )2019 أبریل

إنشاء شرطة التكنولوجیا بشكل منفصل للتحقیق 
 في التكنولوجیا والتصامیم.

 
 (شعبة شرطة التكنولوجیا، 

 )2021یولیو 
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طة التكنولوج�ا2الشكل   : اله�كل التنظ��ي ل�ش

طة الشعبة      التكنولوج�ا والتصام�م المعن�ة ب�ش
)22  

�
 )ضابطا

   

ي    
اءات واأل�ار التجار�ة والتصام�م التعد�ات ع� التحقيق �ف     ال�ب

          

              

ف��ق تخط�ط   1ف��ق التخط�ط   2ف��ق التخط�ط   3ف��ق التخط�ط   4ف��ق التخط�ط  
 التحق�قات

ي التصام�م ا-
لتحقيق �ف

 واأل�ار التجار�ة
 

 
ي  -

التحقيق �ف
التكنولوج�ا واأل�ار 

ي مجال 
التجار�ة �ف

ون�اتاإل  ل��ت

 
ي  -

التحقيق �ف
التكنولوج�ا واأل�ار 

ي مجال 
التجار�ة �ف

 اآلالت

 
ي ال -

تحقيق �ف
التكنولوج�ا واأل�ار 

ي مجال 
التجار�ة �ف

 ال��م�اء

 

تحق�قات ال -
ات�ج�ة  اس�ت

 دةمتعّد التحق�قات ال -
ي 
 التكنولوج�ا �ف

جنائ�ة التحال�ل ال -
 رقم�ةال

 
 

اءات والتصام�م �شأنتقار�ر  أن تقّدم�مكن و  .5 ة إ�  ،ح به عن األ�ار التجار�ةغ�ي الم�ّ  و�شأن ال�شف التعد�ات ع� ال�ب مبا�ش
طة التكنولوج�ا  ي ع�ب  ،�ش

وىف �د اإلل��ت ن�ت من خالل الموقع  أو ع�ب الهاتف ال�ب أو الق�ام ب��ارة رسم�ة إ� المكتب أو حيت ع�ب شبكة اإلن�ت
ي 

وىف ي . وعند اإلل��ت
ي المجال ، يبدأ المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة التحقيق ب�سناد القض�ة إ� محقق متخّص الشكوى تل�ت

ص �ف
ي  ي التكنولو�ب �بت ع� المعلومات المستقاة من التحقيق. و�ذا ارتُ  بناءً  �ةالصناعوجود تعدٍّ ع� حقوق المل��ة  د المحقق. و�حّد المعيف

 . ة مرتكبها ج��مة ما، تحال القض�ة إ� مكتب المد�ي العام لمقاضا

طة التكنولوج�ا3الشكل   : عمل�ات تحقيق �ش

 المهمة /التق��ر  التحقيق  مقابلة التحقيق  القرار  إحالة القض�ة

إحالة القض�ة إ�  -
 مكتب المد�ي العام

 
< 

 وق�عتحد�د  -
 التعدي

 
< 

مقابلة المد�ي /  -
 الشاهد 

استجواب المشتبه  -
 بهم

 

< 
 تق��ر المراجعة -

 التفت�ش والضبط -
< 

تق��ر / الملف  -
 شكوىال

ف محقّ  -  قتعيني

 

طة القضائ�ة الخاصة التابع� .6 طة التكنولوج�ا. ع�  التعد�اتضحا�ا للمل��ة الفك��ة للمكتب ال�وري  ةساعد ال�ش وتؤدي ال�ش
ي تحد�د ما إذا كان قد تم  المعن�ة بالتكنولوج�ا 

ا �ف ا أساس�� ف و�واجه  صناع�ة؛أي حقوق مل��ة  التعدي ع�دور� طة العاديني ضباط ال�ش
ة والتج��ة المناسب �فتقرون إ� ممن ف الخ�ب ي اتخاذ مثل هذا القرار.  تني

ي عام  ا منذ منحهو صع��ات �ف
ألقت  ،2019سلطة تحقيق أوسع �ف

طة القضائ�ة الخاصة ا  948القبض ع�  ال�ش ي قضائ�ا  لمتابعتهمشخص�
ي س�اق التحقيق �ف

اءات واأل�ار القض�ة تتعلق ب 489�ف �ب
  التجار�ة والتصام�م. 
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طة القضائ�ة ذين قدمتهمعدد األفراد ال: 2ل الجدو   للعدالة ال�ش

 2019 2020 2021 المجم�ع
 )إ� د�سم�ب  من أب��ل(

 

اءات 95 170 169 434  ال�ب

 األ�ار التجار�ة 20 39 85 144

 التصام�م 73 82 71 226

 تعد�ات أخرى 12 82 50 144

 المجم�ع 200 373 375 948

 

م  .7 ف طة القضائ�ة الخاصة أ�شطة المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة توسيعومن اآلن فصاعدا، �ع�ت موظفيها ز�ادة و  تدر�ج�ا  ال�ش
ة التكنولوج�ة والقانون�ة للمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة  من أجل تع��ز نظام التعاون الذي �عتمد ع� الخ�ب

�
ع� �عتمد و  ،تدر�ج�ا

طة و  ة ال�ش ف خ�ب ف العامني ي مجال التحقيق.  المدعني
 �ف

 
�
ي كشف غ�ي مّ�ح به عن تكنولوج�ا متطوّ   . ثان�ا

 رةالتحقيق �ن

 لمحة عامة عن القض�ة . ألف

ي قض�ة  .8
طة التكنولوج�ا �ف  2الرافعات العل��ةبأنظمة نقل ذات الصلة بح به عن تكنولوج�ا ال�شف غ�ي الم�ّ ب تتعلقحّققت �ش

ي كانت كة متوسطة الحجم "فاء" (الضح�ة).  ا تجار� ا �  ا باعتباره ةكان محم�  واليت  قّ�مة بصفةالرافعات العل��ة بنقل العد أنظمة وتُ ل�ش
ي خاصة ألنها أجهزة متطوّ 

قتالعرض. و  أجهزةإنتاج أشباە الموصالت و  رة �ستخدم �ف
�
ف المدير والرئ�س التنف�ذي بالحادثة  تعل تواطؤ بني

كة لخدمات ترك�ب المصانع، والرئ�س  كةلل�ش  كة  التنف�ذي"ألف"، و�ي �ش كة "باء"، و�ي �ش تجار�ة، بغرض تصدير  سم�ةلل�ش
 بنقل الالتكنولوج�ا الم�وقة إ� الخارج. وتم ال�شف عن مخططات 

�
ها من المعلومات المتعل هذە قة بالرافعات العل��ة وغ�ي

كة "ج�م"،  الرئ�س التنف�ذيمن التكنولوج�ات بمساعدة  ي تم التعاقد معها لل�ش كةن لدن اممن الباطن  واليت  . "فاء" ل�ش

ي النها�ة، حوكم سبعة أفراد بتهمة ال�شف غ�ي الم�ّ  .9
كة ال، بمن فيهم موظفو محم�ة بالخارج أ�ار تجار�ةعن ح به و�ف �ش

كة لوالرئ�س التنف�ذي ل "ألف" ي . "باء"�ش
ف انخراطهم �ف ي لجهاز نقل بالرافعات العل��ة استنادا إ� ذتصنيع وتصدير منتج نمو  وقد تبني �ب

 معلومات و��انات تم الحصول عليها بط��قة غ�ي قانون�ة. 

طة المعن�ة بالتكنولوج�اتطورات تحق�ق -باء   ات ال�ش

ي  .10
كة  بناء ع� تل�ت طة التكنولوج�ا تحق�قها  ،الرافعات العل��ةبأنظمة نقل "فاء" المال�ة لتكنولوج�ا شكوى من ال�ش ي  و�دأت �ش

�ف
ي  وعل�ه، نفذت . 2020 يناير 

كة "ألف"  عمل�ة التفت�ش والضبط �ف ي مايو ال�ش
أدلة جوه��ة ع� ال�شف غ�ي  تجمع ح�ث 2020�ف

كة "ج�م" م��د من التحل�ل ل للنقل بالرافعات واستخدامها. وكشف ح به عن األ�ار التجار�ةالم�ّ  ألدلة أن الرئ�س التنف�ذي لل�ش
 وموظف
�
كة  ا ي ال�ش

طة المعن�ة بالتكنولوج�ا ة. وأح�لت نتائج تحق�قوثائق مهم �قومان ��قة كانا "فاء"  �ف �ي العام، إ� مكتب المّد  ات ال�ش
ي  قام بمقاضاةالذي جمع أدلة إضاف�ة و   التعد�ات.  هذەمرتكيب

  

                                                
ي أشباە الموصالت و�نتاج  ،نقل بالرافعات العل��ةالنظام  2

دة لنقل األش�اء �شمل عمل�ات متعّد و  العرض أجهزةهو نظام نقل آ�ي �ستخدم �شكل رئ��ي �ف
ة بدقة عال�ة.   الصغ�ي
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 أهم�ة القض�ة . ج�م

ي التعد�ات  اتمنذ أن بدأت التحق�ق .11
ي أب��ل  ع��ف

طة المعن�ة ، كانت هذە أول قض�ة 2019التكنولوج�ا �ف تح�لها ال�ش
ي التتعلق بالتكنولوج�ا الصناع�ة وال�شف عن األ�ار التجار�ة، بعد بالتكنولوج�ا إ� مكتب المد�ي العام 

تعدي ع� حقوق البت �ف
ي عن �شف الالمل��ة الفك��ة. ومن الصعب  اءات وال�شف عن األ�ار التجار�ة، وال س�ما ب تتعلقالجرائم اليت تعدي الالتعدي ع� ال�ب

 عن تلك الجرائمالتكنولوج�ات غ�ي الملموسة. وحيت لو تم ال�شف ع� 
�
إلدانة مرتب�ي تقي�م المسائل التكنولوج�ة  �صعبما  ، فغالبا

ات التعد�ات طة التكنولوج�ا المعارف التقن�ة والقانون�ة الالزمة، فضً� عن القدرات والخ�ب ، إلجراء الالزمة �شكل صحيح. ولدى �ش
ي هذە الالجرائمو�ثبات ارتكاب  الصناع�ةحقوق المل��ة التعدي ع� لمتعلقة بالتحق�قات ا

بالذات، تفادى المكتب ال�وري  قض�ة. و�ف
) من خالل منع ال�شف عن  77.79مل�ار وون كوري (حوا�ي  100للمل��ة الفك��ة خسارة اقتصاد�ة بحوا�ي  مليون دوالر أم���ي

 لها إ� الخارج. تكنولوج�ا النقل بالرافعات العل��ة ونق

 [نها�ة المساهمة]
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ي جمهور�ة كور�ا
ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة �ن

 دور المقاضاة �ن
 

ي جرائم المل��ة الفك��ة،  اتالس�د مينوو سيو، مد�ي عام، شعبة التحق�قمن إعداد مساهمة 
ي مقاطعة �ف

مكتب المد�ي العام �ف
 ∗، جمهور�ة كور�ا، دا�جوندا�جون

 
 
 

 ملخص
 

�ن. تحّس  �ن وأوائل القرن الحادي والع�ش ي جمهور�ة كور�ا خالل أواخر القرن الع�ش
 وقد أع�د ن الو�ي بالمل��ة الفك��ة �شكل كب�ي �ف

ا للمعاهدات الدول�ة ،توج�ه الس�اسات الحكوم�ة للتأ��د ع� أهم�ة المل��ة الفك��ة ف ذات الصلة وفق�  ا كم  ،وتمت مراجعة القوانني
طلقت

�
 . ةالعام�ات والسلوك الت�فاتحمالت لتغي�ي  أ

ي كور�ا �ذل مكتب المد�ي العام و 
ا جادة لتع��ز إنفاذ القانون ف�ما يتعلق بحما�ة المل��ة الفك��ة. أو�ً  األع� �ف وسع نطاق ج��مة  ،جهود�

اءات واختالس األ�ار التجار�ة. الالمل��ة الفك��ة ل�شمل التعدي المتعمد ع�  ي مقاطعة دا�جون�تمتع و �ب
 مكتب المد�ي العام �ف

ي تع��ز �لم  ،� ذلك�اإلضافة إو بصالح�ة التعامل مع مثل هذە الجرائم. 
اء ومهارات  معارفدخر جهدا �ف ف الخ�ب ف العامني  المدعني

 . ف ا و والمحققني ا ول�س آخر� � ا الحل األفضل ،أخ�ي ا ألن العق��ات الجنائ�ة ل�ست دائم� ال�ور�ون إ� بدائل  المدعون العامونفقد س�  ،نظر�
امج التعل�م�ة   س�طة. ورفض القضا�ا الب بالجناةالخاصة مثل استخدام ال�ب

 

ي  تغي�ي  أوً�. 
 جرائم المل��ة الفك��ة المقار�ات المتبعة �ن

 
ف  باللجوء إ�للمل��ة الفك��ة  ذات الصلة بالتعدي ع�العق��ات الجنائ�ة وكذلك المسؤول�ة المدن�ة ع� القضا�ا  ُتطبق .1 قوانني

اءات وقانون العالمات التجار�ة.  ف  هذە األحكام تهدفو  1المل��ة الفك��ة ال�ور�ة مثل قانون ال�ب ي تلك القوانني
إ� تع��ز حقوق أصحاب  �ف

ي ذلك مكاتب  الهيئاتالمل��ة الفك��ة حيت يتمكنوا من تقد�م شكاوى إ� 
ف العامة بما �ف ف العامني طة  المدعني بدء  و�التا�ي ومرا�ز ال�ش

؛  ف ي  وقد التحقيق ضد الجناة المزعومني
ي نها�ة المطاف إ� البحث الجناىئ

واالعتقال  ومصادرة أدوات الج��مةيؤدي هذا التحقيق �ف
ي أصحاب المل��ة الفك��ة ولم �كن من أول��ات واالحتجاز. 

ي الما�ف
 الهيئاتالمل��ة الفك��ة ألن  جناةاتخاذ إجراءات جنائ�ة ضد �ف

.  تعت�ب كانت ألنها   التحق�قات الجنائ�ة بنشاط غالبا ال تتابعالعامة  ي
 قضا�ا المل��ة الفك��ة ذات طابع المدىف

اءات، امتنع  وف�ما يتعلقمصن�ي و�ائ�ي المنتجات الم��فة والنسخ المقرصنة. بعدد كب�ي من القضا�ا الجنائ�ة  تعلقو� .2 بقضا�ا ال�ب
ي محا�م المل��ة  تنت�ي مراحلعن رفع دعاوى جنائ�ة، إذا كانت القض�ة معقدة، حيت  المدعون العامون

الدعوى المدن�ة ذات الصلة �ف
ي بعض الحاوالفك��ة؛ 

ة التقادم قبل إغالق القض�ة المدن�ة. �ف هناك تصور عام بأن اإلجراءات الجنائ�ة أ�ع من و الت، انتهت ف�ت
ي كور�ا، ول�ن هذا ل�س هو الحال بالنسبة لقضا�ا المل��ة الفك��ة. ومع ذلك، مع تنا�ي الو�ي العام بفوائد حما�ة 

اإلجراءات المدن�ة �ف
ي االستجابة  المدعون العامونلوج�ا والمصلحة الوطن�ة والصالح العام، بدأ تط��ر التكنو غراض المل��ة الفك��ة أل 

 بفعال�ةال�ور�ون �ف
ي عام  وقد طرأ أ��ب لجرائم المل��ة الفك��ة. 

ي كور�ا عندما قام مكتب المد�ي العام  2015التغي�ي األول �ف
ف  األع� �ف مكتب المد�ي بتعيني

ي مقاطعة دا�جون
ي باعتبارە المختص  العام �ف

�شئتمعالجة جرائم المل��ة الفك��ة. �ف
�
داخل  عمل فيها حال�ا،أ، ةمتخصص شعبة وأ

ي مقاطعة دا�جون
ي عام  مكتب المد�ي العام �ف

ي جرائم المل��ة الفك��ة ومقاضاة مرتكبيها.  2018�ف
 للتحقيق �ف

                                                
ورة آراء األمانة  ∗ ، ول�ست بال�ف ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني

ي ال��بو. اآلراء المعرب عنها �ف
 أو أي من الدول األعضاء �ف

: المادة  انظر   1 اءاتالقانون من   225مقتطفات من األحكام ذات الصلة ع� النحو التا�ي  براءة أو ترخ�ص يتعدى ع�) �عاقب أي شخص 1(التعدي): "( �ب
ن "(متاح ع�: مليون وو  100بالسجن مع العمل لمدة ال ت��د عن سبع سنوات أو بغرامة ال ت��د عن  استئثاري

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/20928 يتعدى قانون العالمات التجار�ة (ج��مة التعدي): "�عاقب أي شخص من   230)؛ المادة
خ�ص  ع� ع�  متاحمليون وون" ( 100بالسجن مع العمل لمدة ال ت��د عن سبع سنوات أو بغرامة ال تتجاوز  االستئثاريحقوق العالمة التجار�ة أو ال�ت

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/20896 .( 
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�
 وضع تداب�ي لمكافحة جرائم المل��ة الفك��ة . ثان�ا

ي مجال االدعاء ألف. 
 تك��ن ال�فاءات �ف

ف  تك��ن أ��� عدد منمن أجل  .3 ف المتخصصني ي كور�ا استعان  ،الموظفني
ة مكتب المد�ي العام األع� �ف ف ذوي خ�ب بثالثة محامني

ي عام 
ي كور�ا  ،منطقة سيول المرك��ةبونقلهم إ� مكتب المد�ي العام  2016واسعة �ف

.   ،األ��ب من نوعه �ف ف ف العامني كمستشار�ن للمدعني
ي مقاطعة أر�عة من كبار مسؤول�ه إ�  يرسل بانتظامالمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة  كان  ،وتحق�قا لهذە الغا�ة

مكتب المد�ي العام �ف
ف �شأن قضا�ا المل��ة الفك��ة  دا�جون ف العامني ف كل عام منذ عام  و�دأ يرسللتقد�م المشورة للمدعني  . 2020ستة من كبار المسؤولني

ي كور�ا غ�يّ مكتب  ،ف�ما يتعلق بالجوانب المؤسس�ةو  .4
ي عام المد�ي العام األع� �ف

ف  اآلنإذ �مكن . 2016س�استه �ف للمدعني
ي رفع قض�ة ما إ� المحا�م الجنائ�ة أم ال حيت قبل االنتهاء من الدعاوى القضائ�ة 

ف أن �قرروا �شكل مستقل ما إذا كان ينب�ف العامني
ي محا�م المل��ة الفك��ة. 

ي عام  أطلق ،عالوة ع� ذلكو المدن�ة ذات الصلة �ف
ن من نقل قضا�ا المل��ة  2019�ف

�
ا �مك ا جد�د� نظام�

ي  ةالمتخصص إ� الشعبةالفك��ة المعقدة 
ي مقاطعة دا�جون�ف

بغض النظر عن الوال�ة القضائ�ة  ،لتتعامل معها  مكتب المد�ي العام �ف
ي جميع أنحاء البالد اآلن نقل قضا�ا المل��ة الفك��ةو اإلقل�م�ة. 

ف �ف ف العامني ف والضحا�ا.  �مكن للمدعني ثم  ومن المعقدة بموافقة المتهمني
ي  المدعون العامون�قوم 

ي مقاطعة دا�جون�ف
ف ومستشاري  مكتب المد�ي العام �ف ف المتخصصني ب�جراء م��د من التحق�قات مع المحققني

ي مجال تحق�قال
ي �شأن ات �ف

 من عدمها.  المقاضاةالمل��ة الفك��ة التخاذ القرار النهاىئ

 لمنظمات األخرىالتعاون مع ا اء. ب

ي  المدعون العامونيتمتع  .5
ي مقاطعة دا�جون�ف

اف ع� جميع مراحل أ�شطة التحقيق  مكتب المد�ي العام �ف ي �سلطة اإل�ش اليت
ها ايب طةالضباط �ش ي مجال �ش

ف �ف ي  المتخصصني
ف �دون موافقة و للمل��ة الفك��ة.  ال�وريمكتب الالمل��ة الفك��ة �ف ف العامني ال  ،المدعني

ة �شكل كب�ي تنظ�م حّسن المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة و بطلب أي مذكرة من المحكمة.  الضباط لهؤالءُ�سمح  ي السنوات األخ�ي
�ف

ي مجال المل��ة الفك��ة. كما ارتفع
ف �ف طة متخصصني ي  �شكل ��ــــع وتوظ�ف ضباط �ش وها عدد القضا�ا اليت  . با�ش

ي  ون العامونالمدعقام  ،للمل��ة الفك��ة ال�وريمكتب المن أجل موا�بة و  .6
ي مقاطعة دا�جون�ف

 ب�قامة مكتب المد�ي العام �ف
للمل��ة الفك��ة والوكاالت األخرى ذات الصلة مثل دائرة المخابرات الوطن�ة ولجنة التجارة  ال�وريمكتب العالقات تعاون أوثق مع 

كات الناشئة من خالل عقد اجتماعات م ة والمتوسطة وال�ش كات الصغ�ي نتظمة �شأن مكافحة جرائم المل��ة الفك��ة العادلة ووزارة ال�ش
ي القضا�ا الجنائ�ة الفرد�ة. ت إقامة . وقد ساهم2021منذ عام 

ف التعاون �ف ي تحسني
ي هذە االجتماعات �ف

 العالقات �ف

ا �سلطة  المدعون العامون�تمتع و  .7 ي ال�ور�ون أ�ض�
وع �ف ي ذلك جرائم التكنولوج ال�ش

ة بما �ف ي الجرائم الخط�ي
�ا تحق�قهم الخاص �ف

ي صناعات التكنولوج�ا الفائقة مثل أشباە و األ�ار التجار�ة.  والتعدي ع�
ا �ف ا ألن جمهور�ة كور�ا �ي واحدة من أ��� البلدان تقدم� نظر�

ي  المدعون العامونيركز  ،الموصالت والبطار�ات الثان��ة والصناعات الدفاع�ة
ي جرائم المل��ة الفك��ة  شعبة�ف

مكتب  داخلالتحقيق �ف
ي مقاطعة دا�جون

وقد ألقت . أعالە ةالمذكور الوجيهة  الهيئاتوقتهم وجهودهم ع� مثل هذە الجرائم بالتعاون مع  المد�ي العام �ف
ي عام الشعبة 
جهاز  حولالقبض ع� أستاذ شه�ي ومقاضاته �سبب ال�شف غ�ي الم�ح به عن معلومات تكنولوج�ة ��ة  2020�ف

ي الخارج
ي عام  وأدين. الهيئات الوجيهةاًء ع� معلومات استخبار�ة جمعتها بن ،استشعار للس�ارات �ف

ي محكمة المقاطعة �ف
. 2021�ف

ي إدارة العد�د من القضا�ا البارزة األخرى المتعلقة بالتكنولوج�ا  ،عالوة ع� ذلكو 
 األ�ار التجار�ة.  والتعدي ع�نجحت الشعبة �ف

 
�
 استخدام التداب�ي البد�لة . ثالثا

ي  .8
 ،الجنائ�ة و�صدار األحكام ل�ست الط��قة األ��� فعال�ة لحما�ة حقوق أصحاب المل��ة الفك��ة المقاضاةأن  االعتبار أخذا �ف

ي كور�ا  وضعفقد 
ف العدالة واإلنصاف مكتب المد�ي العام األع� �ف ا مختلفة من الخطط والس�اسات البد�لة مع مراعاة التوازن بني أنواع�

 والردع. 

 ة الجنائ�ةتنف�ذ الوساط لف. أ

ي استخدامعن .9
وع �ف ي عام  د ال�ش

ف الضح�ة   ،2006الوساطة الجنائ�ة �ف ي الغالب للوساطة التقل�د�ة بني
ي و كانت �ستخدم �ف

الجاىف
ب أو ال�قة أو االحت�ال. و�عان ما  ي حاالت ال�ف

ع� قضا�ا المل��ة الفك��ة ح�ث س� الضحا�ا (عادة أصحاب المل��ة  ُطبقتكما �ف
ر الذي لحق بهم. الفك��ة) للحصو   ل ع� تع��ض عن ال�ف

ي قضا�ا جرائم المل��ة الفك��ة.   ،ومع ذلك .10
فقد كانت كانت هناك مشكلة �جب مراعاتها قبل توسيع نطاق الوساطة الجنائ�ة �ف

ا.  تلك الوساطة ي الغالب عندما كان التعدي واضح�
ي حاالت غموض التعديل�ن فعالة �ف

للحقائق إ� الوسطاء  فهم ت محدود�ةأد، �ف
 . إ� المعرفة األساس�ة بالمل��ة الفك��ة أو التكنولوج�ا  هممعظم نظرا الفتقار نتائج غ�ي مرض�ة 



WIPO/ACE/15/6   
21 
 
 

ي كور�ا المشكلة، قرر  تلكلمعالجة و  .11
ي وساطة المل��ة  مكتب المد�ي العام األع� �ف

ة �ف التعاون مع ال��انات األخرى ذات الخ�ب
ع الالفك��ة.  ي منازعات حقوق للمل��ة الف ال�وريمكتب و�ش

ي الدعاوى المدن�ة مع إ�شاء لجنة الوساطة �ف
ي استخدام الوساطة �ف

ك��ة �ف
ي عام  (لجنة الوساطة) المل��ة الصناع�ة

ي المتوسط ها ع� الرغم من أن 1995�ف
ا �ف حيت عام تعاملت مع خمس قضا�ا مدن�ة فقط سن���

ع. 2013 ي كور�ا  و�ش
ي  مكتب المد�ي العام األع� �ف

ي إرسال  2015عام �ف
اءات�ف العالمات التجار�ة و  القضا�ا الجار�ة �شأن جرائم ال�ب

. المذكورة لجنة الوساطةالصناع�ة واأل�ار التجار�ة إ�  والتصام�م ف  ، بموافقة الطرفني

ي كور�ا قام و  .12
ع� أساس  التعدي ع� حق المؤلفبتوسيع نطاق استخدام الوساطة لتشمل قضا�ا  مكتب المد�ي العام األع� �ف

 . ي ي مقاطعة دا�جونأرسل مكتب المد�ي العام لمنطقة سيول المرك��ة و قد و تج��يب
قضا�ا ال 2021منذ عام  مكتب المد�ي العام �ف

.  حق المؤلفإ� لجنة لتعدي ع� حق المؤلف لالجنائ�ة  ف ا لحلها بموافقة الطرفني  ال�ور�ة، سع��

ا مع لجنة حق المؤلف ال�ور�ةأو  من لجنة الوساطةوسطاء ال�عقد و  .13 ي المل��ة الفك��ة أو التكنولوج�ا، اجتماع�
اء �ف ، وهم خ�ب

ي عمل�ة الوساطة �مكن أن  وخلصنا إ�الضحا�ا والجناة للتوصل إ� اتفاق. 
اء �ف ��د من فرصة تحقيق نتائج أ��� من يأن مشاركة الخ�ب

 مرض�ة. 

ي ال �مكن مقاضاتها إال �شكاوى الضحا�ا مثل قضا�ا ب وُتغلق .14 ، ع� سب�ل المثال، فور إبرام حق المؤلفراءات أو الالجرائم اليت
ف واالتفاقات.  ف العامني ي �مكن مقاضاتها دون شكاوى، وقضا�ا العالمات التجار�ة، ع� سب�ل المثال، �مكن للمدعني ي حالة الجرائم اليت

�ف
ي التحقيق. 

 إغالق القض�ة أو تعليق االدعاء حسب التقدم المحرز �ف

وط   اء. ب  اءلالدعاإل�قاف الم�ش

ي قضا�ا التعدي ع� حق المؤلف �دخل  .15
ي الجرم ناة ضمن خانة الجالعد�د من المد� عليهم �ف

ف �ف ي ذلك الضالعني
ألول مرة بما �ف

أو  عليهم �بدو من غ�ي المناسب فرض غرامةو . حق المؤلفالق� وال تتاح لهم الفرصة للتعرف ع� حما�ة المل��ة الفك��ة مثل 
ا أفضل.  حق المؤلف التعدي ع�منع حول  ب�ذكاء وعيهم تثق�فهم�دً� من ذلك، �مكن أن �كون و . سجنهم  خ�ار�

ي كور�ا ، تراجع تلكمن وجهة النظر و  .16
ي عام  وقد أمر  . المقاضاةعن  مكتب المد�ي العام األع� �ف

االدعاء مكاتب  2009�ف
ي تنطوي ع� قا��ن  بالمقاطعات �ل وتوز�ــــع  ع� حق المؤلفالخطأ  عن ط��ق تعدوا برفض القضا�ا اليت ف نت من خالل ت�ف ع�ب اإلن�ت

ي  حق المؤلف�شأت هذە المشكلة عندما قام العد�د من أصحاب و دون اإلذن المناسب.  بحق المؤلفمحتوى مح�ي 
�شكل عشواىئ

ي اإلجرا 
ا لحقهم �ف ت انتها�� ي اعُت�ب ، واليت ف نت المجهولني  ءات القضائ�ة. بتقد�م شكاوى جنائ�ة ضخمة ضد مستخد�ي اإلن�ت

ي الوقت نفسه، س� و .17
ي كور�ا �ف

ي الجرم إ� تعليق محا�مة  مكتب المد�ي العام األع� �ف
ف �ف ألول مرة �سبب الجناة الضالعني

نت. ومع ذلك، ُ�طلب من  منصاتمن  المتعد�ةو�زالة المواد  التعدي ع� حق المؤلف ي الجرم اإلن�ت
ف �ف ألول مرة أن الجناة الضالعني

ي 
ا وكالة حما�ة حق المؤلفة توع�ة ليوم واحد حول حما�ة دور  �شاركوا �ف ي تقدمها حال�� المدعون �وقف و ال�ور�ة.  حق المؤلف، واليت
ط أن �كمل العامون  ي التهم ��ش

ي الق�ام بذلك، �ع�د والدورة.  الجاىف
ي �ف

ي حالة فشل الجاىف
فتح القض�ة و�عرضونها  المدعون العامون�ف

 ع� المحكمة. 

ة والتواصلالتدر�ب  رابعا.   لتع��ز الخ�ب

ي كور�ا نفذت وزارة العدل ومكتب  .18
ا من برامج التدر�ب  المد�ي العام األع� �ف ا�د  والتواصلعدد� ف من أجل االستجابة للطلب الم�ت

ي جرائم المل��ة الفك��ة. 
ي السنوي لج، قام معهد العدلو ع� التحقيق المناسب �ف عله أ��� التابع لوزارة العدل، ب�صالح برنامجه التدر�يب

 نحو الطلب ومصمم
�
ي جرائم المل��ة الفك��ة و للممارسات الفعل�ة. خص�صا  توجها

ف اخت�ار التحقيق �ف ف المبتدئني ف العامني �مكن للمدعني
ي كأحد مجاالتهم المهن�ة 

ي المعهد.  وتل�ت
نامج �ف ون و�تشكل ال�ب ي كل فصل منالمحا�ف

ف قضاة ال �ف ف العامني اءات ال ومحا�ي  والمدعني �ب
. يتمتعون بالذي  ي

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة ومعرفة فائقة بالقانون الجناىئ
ة واسعة �ف  خ�ب

ي مقاطعة دا�جونكما �لعب  .19
ي تدر�ب  مكتب المد�ي العام �ف

ا �ف ا مهم� ف دور� ف العامني بموجب مذكرة فع� المل��ة الفك��ة.  المدعني
ي مقاطعة دا�جونمكتب المد�ي للمل��ة الفك��ة، أطلق  ال�وريمكتب الالتفاهم الموقعة مع 

ا   العام �ف ا مكثف� ي برنامج�
ف �ف ُينظم مرتني

نامج و للمل��ة الفك��ة.  ال�وريمكتب لمدته ثالثة أ�ام بدعم من المعهد الدو�ي للتدر�ب ع� المل��ة الفك��ة التابع ل السنة �وفر ال�ب
ا إ� جنب مع القضا�ا المعرفة والمهارات المتعلقة باإلجراءات الجنائ�ة واالدعاء من خالل تدر�س النظ�  ، الوجيهة�ات العامة جنب�

ف  اءات والعالمات التجار�ة الواستكمالها بقوانني ي و. وحق المؤلف�ب امج اليت ي هذا الصدد، �مكن اعتبار ال�ب
مكتب و  معهد العدلقدمها ��ف

ي مقاطعة دا�جون
 مكملة لبعضها البعض.  المد�ي العام �ف

ي كور�ا مكتب المد�ي العاألغراض التواصل، أ�شأ و  .20
ف ال شبكة معهد العدلو  م األع� �ف ف المدعني ف العامني فني تتكون من مح�ت

ي  مجموعات تقدم
ا.  47الدعم �ف  مختلف�

ً
ات إ� المئات من و مجا� ف تتكون كل مجموعة من الع�ش ف العامني و�ديرها متطوعون  المدعني

ي عام 
ي مختلف المجاالت. �ف

ة �ف ي مقاطعة دا�جونمن  الشبكةعقد أعضاء و ، 2019مهتمون أو لديهم خ�ب
، بدعم مكتب المد�ي العام �ف
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ي كور�ا و  معهد العدلمن 
ي قانون المل��ة الفك��ة األم���ي "، ندوة بعنوان مكتب المد�ي العام األع� �ف

ي المكتب،  "القضا�ا المعا�ة �ف
�ف

ي فرجين�ا، الوال�ات ال فيها  ح�ث شارك
وف�سور ج�مس جيبسون من كل�ة ر�تشموند للقانون �ف شارك المدعون و متحدة من أم��كا. ال�ب

ي عام العامون 
ي  2021�ف

نت  حلقة�ف ي نظمتها العمل ع�ب اإلن�ت ف ل األورو��ة شبكةاليت ف العامني ي مجال ا لمدعني
لمل��ة الفك��ة �ف

)EIPPN .( ي مقاطعة دا�جون�قّدر و
�شكل كب�ي فرص التواصل الدول�ة من هذا الن�ع و�خطط بحماس  مكتب المد�ي العام �ف

ي المستقبل. لالنخ
ي م��د من التبادالت الدول�ة �ف

 راط �ف

 
�
 الخالصة . خامسا

ي  .21
ي جرائم المل��ة الفك��ة �ف

ي مقاطعة دا�جونيهدف قسم التحقيق �ف
ي  مكتب المد�ي العام �ف

ا �حتذى به �ف إ� أن �صبح نموذج�
ي 

ف �ف ف والمحققني ف العامني ي كور�ا التخصص للمدعني
ا وعموما، . مكتب المد�ي العام األع� �ف حيت اآلن  جبارةبذل المدعون ال�ور�ون جهود�

ي مجال المل��ة الفك��ة. 
ستواصل الشعبة العمل بال كلل لالستجابة بفعال�ة للتحد�ات و من أجل تحقيق اإلنصاف والمساواة والعدالة �ف

 الوش�كة وحما�ة حقوق أصحاب المل��ة الفك��ة. 

[نها�ة المساهمة]
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ي الممل�ة الع���ة السعود�ة
ام المل��ة الفك��ة �ن  برنامج مسؤول اح�ت

 
، الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة ،المدير التنف�ذي إلدارة حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة ،مساهمة من إعداد الس�د �ا� الدبا�ي 

 ∗الممل�ة الع���ة السعود�ة ،ال��اض
 
 

 ملخص
 

نامج  ام المل��ة الفك��ة مسؤولتتناول هذە الورقة تج��ة الممل�ة الع���ة السعود�ة ف�ما يتعلق ب�ب تندرج ضمن إذكاء مبادرة  و�ي  ،اح�ت
ام المل��ة الفك��ة.  الو�ي أطلقتها  ي البدا�ةوتغ�ي المبادرة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة بهدف ��ش الو�ي وتع��ز اح�ت

القطاع  �ف
ا.  ،الحكو�ي  ا القطاع الخاص أ�ض�  و�ذكاء لها  وز�ادة االمتثال حقوق المل��ة الفك��ةب �س� المبادرة إ� إذكاء الو�ي و ل�نها ستتناول الحق�

امال ا ي الهيئات الحكوم�ة والمؤسسات التجار�ة من خالل تدر�ب وتأه�ل  لها  ح�ت
ل �تكون برنامج مسؤو و ركة. من كل هيئة مشا مسؤول�ف

: مرحلة التأه�ل ف ف رئ�سيتني ام المل��ة الفك��ة من مرحلتني ي  ،اح�ت ف  سُتجرىاليت اك بني وأ�اد�م�ة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة باالش�ت
ي وقت إعداد هذە الورقة ،ال��بو 

ك ما مجمله ،ومرحلة اإلنجاز المستهدف. و�ف نامج 76 اش�ت ي ال�ب
ع�  جار�ا ن العمل وكا ،جهة حكوم�ة �ف

نامج توسيع نطاق التغط�ة لتشمل جميع الجهات الحكوم�ة.  كز ال�ب ي المرحلة التال�ةوس�ي
ال س�ما من خالل  ،ع� القطاع الخاص �ف

 الو�ي وز�ادة االمتثال وحما�ة األصول غ�ي الملموسة.  إذكاءتقد�م الدعم من أجل 

ام المل��ة لمحة عن  أوً�.   الفك��ةبرنامج مسؤول اح�ت

ام المل��ة الفك��ة مسؤولبرنامج  .1 نموذج �شار�ي وقائم ع� تط��ر ب ُصمم ،هو مبادرة من الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة اح�ت
ف  ام حقوق المل��ة الفك��ة وز�ادة االمتثال و بالتنسيق مع الجهات المعن�ة.  ،القدرة االست�عاب�ة للموظفني �س� المبادرة إ� تع��ز اح�ت

ي القطاع العام. كما �س� إ� حما�ة األصول غ�ي الملموسة من خالل تدر�ب وتأه�ل 
ف واللوائح المتعلقة بالمل��ة الفك��ة �ف للقوانني

 من كل هيئة حكوم�ة ل�كون مسؤول االمتثال.  موظف

 
�
ام المل��ة الفك��ةنطاق برنامج م . ثان�ا  سؤول اح�ت

نامج ع� القطاع العام .2 ك ،ركزت المرحلة األو� من ال�ب نامج.  76 تح�ث اش�ت ي ال�ب
 جهة حكوم�ة �ف

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة .3
كز المرحلة الثان�ة ع� الجهات الحكوم�ة المتبق�ة �ف  ضع هدفووُ وكذلك األند�ة ال��اض�ة.  ،وس�ت

 . 2022المرحلة بنها�ة عام  تلك�نهاء ب

كز  .4 ي من المقرر أن تبدأ لمرحلة الثالثةاوس�ت ي ، اليت
ة �ف  ع� القطاع الخاص.  ،2024-2023 ف�ت

 
�
ي  . ثالثا ات��ب  الهدف االس�ت

ي رئ��ي من خالل  الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة�س�  ،باإلضافة إ� األهداف الموضحة أعالە .5 ات��ب إ� تحقيق هدف اس�ت
ام المل��ة الفك��ةبرنامج م ام حقوق المل��ة الفك��ة.  ،سؤول اح�ت  أال وهو تع��ز اح�ت

 
�
ام المل��ة الفك��ةرابعا  . واجبات مسؤول اح�ت

ام المل��ة الفك��ة ع� أساس تحل�الت الوضع الحا�ي وتحد�د  ُتحدد  .6 ي تحتاج إ� تط��ر مجاالت الواجبات مسؤول اح�ت . اليت
 الواجبات التال�ة:  ُحددت ،ع� هذا النحو و 

ف المل��ة الفك��ة؛ − ام المل��ة الفك��ة تمتثل للوائح قوانني ي �مثلها مسؤول اح�ت  التأ�د من أن الهيئة اليت

ي �مثلها المسؤول ع� ص�اغة س�اسات المل��ة الفك��ة للهيئة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ةالعمل بالتعاون مع و  −  ؛اليت

                                                
ي ال�� ∗

ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ، ول�ست بال�ف ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 بو. اآلراء المعرب عنها �ف
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ي مجال المل��ة الفك��ة و  −
ف بالمل��ة الفك��ة؛ و�ذكاءرصد آخر التطورات �ف  و�ي الموظفني

ي �مثلها ومسؤوللهيئة ا للمل��ة الفك��ة ضمنالعمل كمستشار و  − ف  اليت ي �مثلها اتصال بني الهيئة السعود�ة و  الهيئة اليت
 ؛للمل��ة الفك��ة

ي �مثلها  الخاصةكتابة تقار�ر المل��ة الفك��ة وطلبات المعلومات و  −   ؛بالهيئة اليت

ط موافقة الجهة الحكوم�ة.  ،أي واجبات أخرى تراها الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ةو  −  ��ش

 
�
 ط��قة العمل . خامسا

عدت .7
�
ا من االستب�انات المصممة  ،خطة منهج�ة تغ�ي العمل�ة بأ�ملها  أ ي الهيئات الحكوم�ة لتقي�مبدء�

ي  ،الوضع الحا�ي �ف واليت
ي 

ف واللوائح المتعلقة بالمل��ة الفك��ة.  تقي�مبدورها �ساعد �ف  االمتثال للقوانني

ام المل��ة الفك��ة أثناء الجلسات االستشار�ة ع� تحد�د أهداف المل��ة الفك��ةو  .8  ،�ساعد نتائج اختبار االمتثال مسؤول اح�ت
 . بت�ف لتحقيق المرفع مست��ات االمتثال وتحد�د األطر الزمن�ة  بغ�ة

 سادس
�
ام المل��ة الفك��ة مسؤول. مكونات برنامج ا  اح�ت

 المؤهالت . لفأ

 ،وأ�اد�م�ة ال��بو. بعد ذلك الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ةبالتعاون مع ُتعقد دورات تدر�ب�ة حول س�اسة المل��ة الفك��ة  .9
ام المل��ة الفك��ة  ُ�عتمد مسؤولو  ف  وُتفتحاح�ت ف  أولئكقنوات االتصال بني ي تقدم الدعم  الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ةو  المسؤولني اليت

ورة إ� ذلك  . كلما دعت ال�ف

 �شمل هذا المكون أر�ــع مراحل رئ�س�ة:  .10

نامج ب التع��ف: 1المرحلة  − ام المل��ة الفك��ة مسؤول�ب ح واجبات  ،اح�ت ف و�ش  . وتوضيح خارطة الط��ق المسؤولني

ي عمل تدر�ب�ة  حلقات: تنظ�م 2المرحلة  −
 . وأ�اد�م�ة ال��بو حول إنفاذ المل��ة الفك��ة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة�ف

الهيئة بالتعاون مع  ،)DL 101: تقد�م دورة أ�اد�م�ة ال��بو العامة للتعلم عن بعد حول المل��ة الفك��ة (3المرحلة  −
 . السعود�ة للمل��ة الفك��ة

ي عدة 4المرحلة  −
ي ذلك استخدام  ،مجاالت : تقد�م دورات تدر�ب�ة �ف

 وص�اغةالعقود  المل��ة الفك��ة من خاللبما �ف
 س�اسة المل��ة الفك��ة. 

 اإلنجازات المستهدفة باء. 

ظم .11
ُ
ف الو�ي بالمل��ة الفك��ة  إلذكاءالعمل المصممة  حلقاتعدد من  ن ي حني

س�اسات المل��ة الفك��ة.  الهيئات الحكوم�ة�ف
ت ،�اإلضافة إ� ذلكو   أر�عة مكونات فرع�ة:  واعُتمدتتقار�ر دور�ة عن المل��ة الفك��ة وتبادلها.  ُ��ش

 الو�ي بالمل��ة الفك��ة إذكاء )أ

عدت .12
�
ام المل��ة الفك��ة ع� أساس منتظم.  أ ي إ� مسؤو�ي اح�ت

وىف �د اإلل��ت أولئك �رسل و حزم من مواد التوع�ة و�رسالها بال�ب
ف بدورهم ي ا تلك المسؤولني

.  ،لجهة الحكوم�ة المختصةالمواد إ� موظ�ف ام  و�قومبالتنسيق مع مكتب االتصال الداخ�ي مسؤول اح�ت
 هذا المكون ثالث مراحل:  و�شمل. ورصدها متابعة العمل�ة ب المل��ة الفك��ة

ام المل��ة الفك��ة ُيرسلخط األساس عن ط��ق اختبار قص�ي  ُ�قاس: ق�اس خط األساس. 1المرحلة  −  ،إ� مسؤو�ي اح�ت
ي �مثلونها  .  ،والذين بدورهم �شاركون االختبار مع الهيئات الحكوم�ة اليت ف ا ع� الموظفني  لتوز�عها داخل��

. 2المرحلة  − ام المل��ة  ،حزمة من مواد التوع�ة إ� كل هيئة حكوم�ة ُترسل: حزمة إذكاء الو�ي بالتنسيق مع مسؤول اح�ت
 لهيئات الحكوم�ة. فائدة ا�ة لعمل تدر�ب ُتنظم حلقات ،�اإلضافة إ� ذلكو الفك��ة. 
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. 3المرحلة  − ف ام المل��ة الفك��ة ُ�قاس: ق�اس مستوى التحسني ف بمجرد تأه�ل مسؤول اح�ت حزم  وتوز�ــــع ،مستوى التحسني
ا  ام  وُ�رسلالو�ي بحقوق المل��ة الفك��ة.  إلذكاءعمل  حلقاتوعقد  ،إذكاء الو�ي داخل�� اختبار قص�ي إ� مسؤو�ي اح�ت

ي الهيئات الحكوم�ة.  ،المل��ة الفك��ة
 والذين بدورهم �شاركونه مع موظ�ف

 وضع س�اسات المل��ة الفك��ة )ب

ام المل��ة الفك��ة.  .13 هذا  و�شملص�غت س�اسات المل��ة الفك��ة للهيئات الحكوم�ة بالتنسيق والتعاون مع مسؤو�ي اح�ت
 : ف  المكون مرحلتني

ام المل��ة الفك��ة لتحد�د خط األساس عن ط��ق است ُ�قاس: ق�اس خط األساس. 1المرحلة  − ب�ان ُيرسل إ� مسؤو�ي اح�ت
ي اعتماد س�اسات المل��ة الفك��ة بهدف مساعدتها ع� ص�اغة واعتماد 

ي فشلت �ف  الس�اسات.  تلكالهيئات اليت

ي لم تعتمد قدَّ : مساعدة الهيئات ع� اعتماد س�اسات المل��ة الفك��ة. تُ 2المرحلة  − م المساعدة للهيئات الحكوم�ة اليت
 الس�اسات.  تلكس�اسات المل��ة الفك��ة من خالل تزو�دها بالمعرفة الالزمة لوضع 

 �سل�ط الضوء ع� استخدام حقوق المل��ة الفك��ة )ج

ي ذلك إدار ،الهيئات الحكوم�ة تتخذ  .14
ي بما �ف

إجراءات للتوع�ة باستخدامات المل��ة  ،االتصال المؤس�ي والعالقات العامة ىت
:  و�شملدورات تدر�ب�ة متخصصة.  ُتتاح ،تحق�قا لهذە الغا�ةو الفك��ة.  ف  هذا المكون مرحلتني

ي تنفذها الهيئات الحكوم�ة بهدف ضمان تقد�م الدورات المناسبة  ُتحدد : جمع الب�انات. 1المرحلة  − امج اليت األ�شطة وال�ب
ي ستساعد  ي ضمان مستوى اليت

ام  مقبول من �ف ف ام للمل��ة الفك��ة.  ب�ذكاءاالل�ت  االح�ت

ام المل��ة الفك��ة لمسؤو�ي عمل تدر�ب�ة  حلقات: التأه�ل. ُتقدم 2المرحلة  − باإلضافة إ� الفئات المستهدفة من  ،اح�ت
 . و�دارة االتصال المؤس�ي و�دارة العالقات العامة ،أقسام تكنولوج�ا المعلومات

 المل��ة الفك��ةحما�ة  )د

ام المل��ة الفك��ة  يتو� ،بعد التأه�ل .15  : الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ةبدعم من  ،عما ��ي  المسؤول�ةمسؤول اح�ت

ف ولوائح المل��ة الفك��ة؛ −  ضمان امتثال الهيئة الحكوم�ة لقوانني

اءات الوالعالمات التجار�ة والبحوث و  حق المؤلفمثل  ،حما�ة األصول غ�ي الملموسةو  − من  ،وما إ� ذلك والتصام�م�ب
 التعدي؛

ا تتعلق بالمل��ة الفك��ة؛و  − مة مع الهيئات الخارج�ة تتضمن بنود�  التأ�د من أن العقود الم�ب

ي الهيئات الحكوم�ة من خالل تقد�م المشورة األساس�ة من خالل و  −
اتمساعدة موظ�ف  المل��ة الفك��ة؛  مخت�ب

نامج و  − ام  مسؤولتحقيق جميع األهداف المحددة ل�ب  المل��ة الفك��ة. اح�ت

 
�
ي أداء الوظ�فةسابعا

ي �جب استخدامها �ن
 . األدوات اليت

ي  .16
وىف �د اإلل��ت ام المل��ة الفك��ة ال�ب ف بها  ،�ستخدم مسؤولو اح�ت للتنسيق مع بعضهم البعض. كما  ،وهو وس�لة االتصال المع�ت

 �عقدون اجتماعات دور�ة لرصد التقدم وز�ارة الهيئات الحكوم�ة إلجراء عمل�ات التفت�ش. 

 
�
 نجازاتاإل  . ثامنا

ي الهيئات الحكوم�ة. وهم مسؤولون عن ص�اغة س�اسات  76تم تدر�ب وتأه�ل نحو  .17
ام المل��ة الفك��ة �ف من مسؤو�ي اح�ت

ي هيئاتهم والرد ع� االستفسارات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة بالتعاون مع  و�ذكاءالمل��ة الفك��ة 
الهيئة السعود�ة للمل��ة الو�ي �ف

 . الفك��ة

ام المل��ة الفك��ة فائدة افك��ة لالمل��ة بال متعلقة س�اسة 31أ��� من  وص�غت .18 لهيئات الحكوم�ة بالتعاون مع مسؤو�ي اح�ت
 . ف  المؤهلني
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 جهة حكوم�ة.  45مواد توع��ة ع� أ��� من  وُوزعت .19

ي و  .20
 جهة حكوم�ة مشاركة.  76�جري العمل ع� ق�اس مستوى الو�ي بالمل��ة الفك��ة �ف

ام المل��ة الفك��ة.  إلذكاء الو�ي  حلقاتقدت عدة وعُ  .21 ي الهيئات الحكوم�ة بالتنسيق مع مسؤو�ي اح�ت
 �ف

 تاسع
�
 مستقبل�ةالخطط ال . ا

افا للمستقبل .22 ي المرحلة الثان�ة الحال�ة من الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة ط تخط ،است�ش
ل��ادة عدد الهيئات الحكوم�ة �ف

نامج واعتماد  .  مسؤول 100ال�ب ي
 إضا�ف

ي المرحلة الثالثة سُيوسع ،عالوة ع� ذلكو  .23
نامج ل�شمل القطاع الخاص �ف  سع�ا ل��ادة المعرفة بحقوق المل��ة الفك��ة ،ال�ب

ام ف  . بها  واالل�ت

 
�
ا ام المل��ة الفك��ةمسؤول مبادرات دعم برنامج  . عا�ش  اح�ت

ا رفيع المستوى  13(اللجنة) من اللجنة الدائمة إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة تتكون  .24 هيئة حكوم�ة  13من منحدر�ن عضو�
ي  ،الفوري اإلنفاذ تنت�ي إ� نظام إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة. و�س� اللجنة إ� التنسيق مع هذە الهيئات لضمان 

والعمل �شكل استبا�ت
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة التعدي ع�لمكافحة 

كة.  ،حقوق المل��ة الفك��ة �ف وتنسيق حمالت التوع�ة وتنظ�م حمالت إنفاذ مش�ت
نامج و  ام المل��ة الفك��ة إذا واجه هذا األخ�ي تحد�ات تمنعه  مسؤولتقدم اللجنة الدعم ل�ب  ،عالوة ع� ذلكو افه. من تحقيق أهداح�ت

ام المل��ة الفك��ة. ا قد تنفذ   للجنة مبادرات �ستهدف الهيئات الحكوم�ة من خالل برنامج مسؤول اح�ت

ام المل��ة الفك��ة (المجلس)  و�س�  .25 ف العام والخاص ضمن نظام اإلنفاذ وتقد�م مبادرات كمجلس اح�ت مبادرة إ� ر�ط القطاعني
ف تفحصها من أجل والقطاع العام للقطاع الخاص ة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك�� ي تواجه القطاعني . كما �س� إ� فهم التحد�ات اليت

ي مجال إنفاذ المل��ة الفك��ة
ك مع القطاع الخاص والتنسيق مع األعضاء اآلخ��ن  ،العام والخاص �ف واستكشاف آل�ات التعاون المش�ت

ي النظام ودعم الهيئات الحكوم�ة من خالل برنامج 
ام المل��ة الفك��ة �ف ي  ها و�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ةبالو�ي  إلذكاءمسؤول اح�ت

�ف
ام المل��ة الفك��ة.  مسؤولمخرجات المجلس ونتائج �شاطه من خالل برنامج  ُتنفذ  ،عالوة ع� ذلكو جميع المجاالت.   اح�ت

ات�ساعد و  .26 ل��ة الفك��ة من خالل تقد�م المشورة االستشار�ة للمل��ة الفك��ة ع� تول�د واستخدام حقوق الم المخت�ب
ة والمتوسطة القائمة ع� االبتكار.  كات الصغ�ي األسئلة  وُترسلوالتوج�ه والخدمات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة للهيئات الحكوم�ة وال�ش

ام المل��ة الفك��ة إ�  ات المل��ة الفك��ةواالستفسارات الواردة من مسؤو�ي اح�ت  د�م المشورة. للرد عليها وتق مخت�ب

 [نها�ة المساهمة]
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ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة الجمارك  أ�شطة
ن مكتب األمم المتحدة المعين ك بني برنامج مراقبة الحاو�ات المش�ت

ي مجال حقوق المل��ة الفك��ة
 العالم�ة �ن

 
، خب�ي مساهمة من إعداد الس�د بوب فان دن  ي

�ف العمل�ات،  الحدود، وشعبةإدارة  الحاو�ات، وف�عإنفاذ القانون، و�رنامج مراقبة  ب�ي
ي بالمخدرات  ومكتب  *والج��مة، فيينا، النمسااألمم المتحدة المعيف

 
 

 ملخص
 

ي بالمخدرات والج��مة (CCPيهدف برنامج مراقبة الحاو�ات ( ) ومنظمة الجمارك UNODC) التابع لمكتب األمم المتحدة المعيف
ف إدارة المخاطر، وأمن سWCOالعالم�ة ( ي تحسني

ي ترغب �ف ي الدول األعضاء اليت
،  السل) إ� بناء القدرات �ف ئ ي المواىف

التور�د، والتجارة �ف
�ة لمنع انتقال السلع غ�ي القانون�ة ع�ب  ي  والمطارات، والمعابر الحدود�ة ال�ب

، صادرت وحدات برنامج 2004الحدود. ومنذ تأس�سه �ف
ته الممتدة ع� مدى شحنة ألسباب تتعلق بانتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة.  1000�ات ما �قرب من مراقبة الحاو  أ���  واستنادا إ� خ�ب

نامج رؤى عمل�ة حول التحد�ات ذات الصلة بالطابع  18من  ا ا�تسب ال�ب النتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة. ومن  المتشعبعام�
�عاتها المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة الدروس المستفادة من هذە التحد�ات أ �سمح  ع� نحو هم�ة توع�ة الحكومات لتعد�ل ��ش

ي 
ئ عبور �شأن دورها الحاسم �ف ي لديها مواىف ي البلدان اليت

بمصادرة السلع المتعد�ة ع� حقوق المل��ة الفك��ة، و�ذكاء و�ي الحكومات �ف
اك ا لقطاع الخاص من خالل التدر�ب، والتعاون المبا�ش مع أصحاب العالمات وقف الجرائم المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة، و��ش

 التجار�ة. 
 

ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة الجمارك العالم�ة أوً�. 
 برنامج مراقبة الحاو�ات التابع لمكتب األمم المتحدة المعين

 
ي  .1

ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة  ، كمبادرة2004تأسس برنامج مراقبة الحاو�ات �ف ف مكتب األمم المتحدة المعيف كة بني مش�ت
ف إدارة المخاطر، وأمن سال  تهتتمثل مهمو الجمارك العالم�ة.  ي تحسني

ي ترغب �ف ي الدول األعضاء اليت
ي بناء القدرات �ف

التور�د،  سل�ف
ئ البح��ة، والمطارات، والمعابر  ي المواىف

�ة لمنع انتقال السلع  والتجارة �ف وعة ع�ب ال�ب ي  90وع� الرغم من أن حوا�ي  الحدود.  غ�ي الم�ش
�ف

ي المائة من حاو�ات الشحن لغرض إنفاذ  2ال يتم فحص سوى أقل من  البح��ة، فإنهالمائة من جميع أنواع التجارة تتم ع�ب الحاو�ات 
�ف
ي وضع وتعهد ضوابط فعالة للحاو�ات لمن

نامج إ� مساعدة الحكومات �ف وعة، مع التجارة. و�ــهدف ال�ب ع االتجار بالسلع غ�ي الم�ش
وعة وحما�ة اإليرادات الوطن�ة. وتحق�قا لهذە  ئ �سه�ل التجارة الم�ش ئ ( الغا�ة، ين�ش نامج وحدات مراقبة المواىف ) و�تعهدها PCUsال�ب

ي المطارات
ي وحدات مراقبة الشحن الجوي �ف

�ة، و�ف ئ الجافة والمعابر الحدود�ة ال�ب ئ البح��ة والمواىف ي المواىف
 وتتألف )،ACCUs( �ف

ها من وكاالت إنفاذ القانون. و�شمل الخطوات المتخذة  من هذە الوحدات طة الوطن�ة وقوات مكافحة المخدرات وغ�ي الجمارك وال�ش
ف الوكاالت تقي�م االحت�اجات  كة بني ، النظري  تفاهم، والتدر�بمذكرات  الفن�ة، وتوقيعإل�شاء مثل هذە الوحدات المش�ت والعم�ي

ف القدرة ع� تحد�د حاو�ات الشحن شد�دة ا و�سل�م نامج ب�عداد ضباط إنفاذ القانون وتدر�بهم وتوجيههم لتحسني لمعدات. و�قوم ال�ب
وعة بأدىف قدر من التعط�ل. و ي إطار سع�ه لالخطورة وتفت�شها، مع ضمان إنجاز عمل�ات التجارة واألعمال الم�ش
دعم التجارة �ف

وعة، وز�ادة أمن الحدود البح �ة الم�ش ، ووحدات  والج��ة، �شجع��ة وال�ب ئ ف جميع وحدات مراقبة المواىف ا�ات بني نامج عقد ال�ش ال�ب
ف وكاالت إنفاذ القانون  ي  الوطن�ة، و�ضمنمراقبة الشحن الجوي، ومجتمع التجارة واألعمال التجار�ة. كما �عزز التعاون الوثيق بني

�ف
ف  الوقت نفسه تط��ر آل�ات فعالة لتبادل ، وع� نطاق  المعلومات بني ف اإلقل��ي والدو�ي نامج ع� المست��ني ي ال�ب

البلدان المشاركة �ف
 أوسع مع الجمارك ومجتمع إنفاذ القانون. 

ا من تأس�س   .2 نامج، أصبحوعقب ثمان�ة ع�ش عام� ي  129اآلن �دير  ال�ب
ف و�ستخدم ا. بلد�  73وحدة �ف كة بني هذە الوحدات المش�ت

ي البلدان األخرى، يتيح هذا التطبيق ت آمناتصاال تطبيق ؛ وهو ContainerCommالوكاالت 
اتها �ف الذي  ،لتبادل المعلومات مع نظ�ي

، ووحدات مراقبة الشحن الجوي إمكان�ة الوصول إ� ثروة من المعلومات،  ،طورته منظمة الجمارك العالم�ة ئ لوحدات مراقبة المواىف
ف مشاركة المعلومات �شأن الحاو�ات شد�دة   . التع��ف�ة الخطورة والتحقق من أرقامها  مما �سمح للمستخدمني

نامج مصادرة طائفة واسعة من السلع المحظورة. مثل، األسلحة   .3 ات�ج�ة ال�ب ة، وعائداتوقد أثمرت اس�ت الجرائم البيئ�ة  والذخ�ي
�ة األسماك، وجرائم المثال، مصا�د (ع� سب�ل  ات المحظورة، والسلع )، والعقاق�ي الغابات والح�اة ال�ب المغشوشة أو  �ج�ة، واألدو�ةاالس�ت

                                                
ي ال��بو.  *

ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ، ول�ست بال�ف ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 اآلراء المع�ب عنها �ف
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ي المقلدة، أو  الم�وقةوالسلع  والمتفجرات، والسجائر، وال�حول، والمركباتغ�ي المرخصة، وسالئف المخدرات  تنتهك حقوق اليت
 المل��ة الفك��ة بط��قة أخرى. 

 
�
ي مجال حقوق المل��ة الفك��ة . ثان�ا

نامج) �ن  أعمال برنامج مراقبة الحاو�ات (ال�ب

نامج انتها�ات ُتلِح  .4 وعة واالقتصادات الوطن�ة. و�واجه ال�ب ر بمصالح األعمال الم�ش ق انتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة ال�ف
ات  والتقل�د حقوق المل��ة الفك��ة  بصورة يوم�ة. و�شمل االنتها�ات �شك�لة واسعة النطاق من المنتجات؛ مثل المال�س ومستح�ف

نامج، التجم�ل والسجائر ولعب األطفال واإل ون�ات. ومنذ تأس�س ال�ب  1000ما �قرب من  التابعة له من مصادرةوحدات ال تمكنتل��ت
 شحنة ألسباب تتعلق بانتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة. 

ي  .5
ي منظمة الجمارك العالم�ة �ف

نامج بصورة وث�قة مع قسم حقوق المل��ة الفك��ة �ف يتيح ألعضاء  بروكسل، مما و�تعاون ال�ب
نام ي حلقاج فرصة وحدة ال�ب

ي عمل�ات منظمة الجمارك العالم�ة اإلقل�م�ة والدول�ة.  اتلمشاركة �ف
ذلك، عالوة ع�  العمل، وأ�ضا �ف

منظمة الجمارك العالم�ة بعالقات وث�قة مع أصحاب المل��ة الفك��ة، وقد وقعت مذكرة تفاهم مع الرابطة الدول�ة للعالمات  ترتبط
ة م ف ة ومعلومات ق�مة. التجار�ة. وتعد هذە الصالت م�ي نامج جهات اتصال مبا�ش نامج، ألنها توفر لوحدات ال�ب  همة لل�ب

ا إ� أن  .6 �عات و�نفاذ القانون واألعمال التجار�ة ونظر� ي صلب الت�ش
ا�تسب  فقد  إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة مجال معقد �قع �ف

نامج ة ال ذو  ،ال�ب ي ت�س�ي التنسيق وتد 18أل��� من  الممتدةخ�ب
ا �ف ف لتحد�د حاو�ات الشحن شد�دة الخطورة عام� اء الالزمني ر�ب الخ�ب

 النتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة.  المتشعبوفحصها، رؤى عمل�ة �شأن التحد�ات المتعلقة بالطابع 

 
�
 التحد�ات والدروس المستفادة . ثالثا

ي المناطق  .7
�عات �ستهدف انتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة �ف نامج هو االفتقار إ� ��ش ي يواجهها ال�ب أحد التحد�ات الرئ�س�ة اليت

رة. ومن الدروس المستفادة  ي هذا الصدد المت�ف
�عاتها المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة ع� �ف ورة توع�ة الحكومات لتعد�ل ��ش �ف

 ومصادرة السلع المتعد�ة ع� حقوق المل��ة الفك��ة.  ،تنحو �سمح ب��قاف الحاو�ا

ي  آخر ثمة تحٍد و  .8
ي يتمثل �ف ي لديها  عدم جيف ئ عبورحكومات البلدان اليت إ� حق�قة أن ە �مكن عزو وهو ما  ،مصالح خاصةأ�ة  مواىف

ي هذا الصدد. ا أساس�� إذكاء الو�ي أمر� تؤثر ع� اقتصادها. وُ�عد أو إيرادات لها معظم الحاو�ات تمر فقط ع�ب موانئها و�التا�ي ال تدر 
ا �ف

ا. ع� سب�ل  التفت�ش، فإنإذا كان هناك استعداد إلجراء عمل�ات  ذلك، حيت ومع  ي ميناء العبور تمثل تحد��
 المثال، إذا مراقبة الحاو�ات �ف

ي تم  وري أنقامت السلطات بمصادرة السلع اليت ي كث�ي  ،�كون لديها مساحة لتخ��نها  تفت�شها، فل�س من ال�ف
ئ �ف عالوة ع� افتقار المواىف

ي لفحص الحاو�ات، و�حالة القضا�ا إ� المحا�مة. 
ف ال�ا�ف  من األح�ان إ� عدد الموظفني

سلع بها والتحدي الرئ��ي اآلخر هو عدم كفا�ة الدعم المقدم من القطاع الخاص. ع� سب�ل المثال، عند احتجاز حاو�ة   .9
ف الفك��ة، يتمتعد�ة ع� حقوق المل��ة  ي اتخاذ إجراء  عني

ل�ن  ،ع� مالك العالمة التجار�ة تقد�م شكوى إ� السلطات الوطن�ة للبدء �ف
ي 
مع حاو�ة بضائع �شغل  عالقة سلطات الميناء تظل الشكوى، ومن ثمَّ �ح�ف مالك العالمة التجار�ة لتقد�م  الحاالت ال كث�ي من   �ف

ي نها�ة المطاف ال ، تخ��نللمساحة مهمة 
 . الخسارة إال �كون أمامها و�ف

اك القطاع الخاص بقدر أ��ب هنا والدرس المستفاد  .10 ي هذە العمل�ة. وتحق�ق�  و��ش  ،هو أهم�ة إ�ش
ا لهذە الو�ي بدورە الحاسم �ف

ي العد�د من الندوات والدورات التدر�ب�ة كل عام
نامج أصحاب العالمات التجار�ة إ� المشاركة �ف عالوة ع� تعاونه  ،الغا�ة، �دعو ال�ب

نامج. مبا�ش  ا بالتعاون مع ال�ب  ة مع أصحاب العالمات التجار�ة الذين يبدون اهتمام�

نامج إ� أن وجود قائمة بنقاط اال  ذلك، توصل�ضافة إ� و  .11 ي كل بلد مف�د  تصالال�ب
الرئ�س�ة ألصحاب العالمات التجار�ة �ف

ي وق للغا�ة لمكافحة انتها�ات حق
حالة مصادرة حاو�ة، تتيح هذە المعلومات لمسؤو�ي وحدة المل��ة الفك��ة ع� نحو أ��� فعال�ة. و�ف

ة، والتحدث معه نامج االتصال بمال�ي العالمات التجار�ة مبا�ش ي الوقت الفع�ي  مال�ب
نامج تحد�د  ،�ف و�ال لن �كون بوسع ضباط وحدة ال�ب
ف االتصال بها، وقد �ستمر عمل�ة االتصاالت ألسابيع.  ي يتعني  الجهة اليت

نامج من خالل تبادل المعلومات االستخبارات�ة،  كنع� أنه �معالوة و  .12 ألصحاب العالمات التجار�ة �سه�ل عمل وحدات ال�ب
 مما �حسن تحل�ل المخاطر عند توص�ف الحاو�ات. 

 ]وث�قة[نها�ة ال
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