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معلومات عن معھد 
الویبو القضايئ

: �سرتشد معهد الویبو القضايئ يف مع� بتوجهيات جملس القضاة �س�شاري �لویبو ا�ي یضّم أ�عضاء التالیني
ٔ��بیل بی��ت، قاضیة سابقة مبحمكة ٔ�سرتالیا الفدرالیة، س�یدين، ٔ�سرتالیا (الرئ�سة)؛ �ولني بريس، قاٍض �حملمكة 

العلیا يف ٕاجنلرتا وویلز، لندن، اململكة املت�دة؛ سعاد الفر�اوي، قاضیة ومس�شارة مبحمكة النقض، الر�ط، 
املغرب؛ �وس جرابی�سيك، قاٍض مبحمكة العدل الف�درالیة، اكرلرسوه، ٔ�ملانیا؛ يل ج�ان، �ئب رئ�س القضاة 

يف شعبة حقوق امللك�ة الفكریة، حممكة الشعب العلیا يف الصني، بی�ني، الصني؛ �يت ماكغواك، قاٍض مبحمكة 
�س�ت��اف العلیا، بلومفونتني، ج�وب ٔ�فریق�ا؛ ما�س المربت اندميا ٕایلونغوي، رئ�س احملمكة �بتدائیة، �وندي 
ٕا�كونو، الاكمريون؛ لودم�ال نوفوس�یلوفا، رئ�سة حممكة امللك�ة الفكریة، موسكو، �حتاد الرويس؛ اكثلني. ٕام. ٔ�

ٔ�ومايل قاضیة دا�رة، حممكة �س�ت��اف �حتادیة، واش�نطن العامصة، الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة؛ ش��ارا رو�يش 
رئ�س قضاة سابق �حملمكة العلیا �لملك�ة الفكریة، طو�یو، الیا�ن؛ مایرتي سو���ول، رئ�س حممكة �س�ت��اف 

يف القضا� املتخصصة، ��كوك، �یلند؛ ر�اكردو غیريمو ف�نا� مدینا، قاٍض ��ا�رة الثالثة �لقانون ا�س�توري 
و�ج�عي، حممكة العدل العلیا، ل�، بريو.

ٔ�شٔ�ته املنظمة العاملیة �لملك�ة الفكریة (الویبو) يف �ام 2019، مع  یتعاون معهد الویبو القضايئ، ا�ي �
ىل ٕ�دارة القضائیة �لملك�ة الفكریة، وذ� مبا  قطا�ات الویبو املعنیة أ�خرى من�ٔ� ل تقدمي دمع فعال وجمد إ

عضا ء. ی�ىش مع التقالید القانونیة الوطنیة والظروف �ق�صادیة و�ج�عیة �ى ا�ول أ� 

و�لحصول �ىل معلومات عن معل الویبو املتعلق �لهیئات القضائیة ميكن �طالع �ىل موقع الویبو �ىل 
.www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries :العنوان التايل

http://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries
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 2020الویبو لقضاة امللكية الفكریة لعام منتدى 
 تعز�ز احلوار بني أ��زة القضائیة �رب احلدود الوطنیة

 
ٕاىل ٔأن �كون منربا للقضاة من مجیع ٔأحناء العامل یتبادلون فيه �رباهتم  الس�نوي لقضاة امللكية الفكریةالویبو منتدى �سعى 

احلدود لكية الفكریة �رب امل �سارع �بتاكر و�زاید اس�ت�دام یطر�ا اليت  ،�شأٔن حتد�ت امللكية الفكریة ا�ٔكرث ٕاحلا�اً 
 .ةالوطنی

 .2020نومفرب  20ٕاىل  18�شلك افرتايض يف الفرتة من  2020وُعقدت دورة املنتدى لعام 

 407ويف هذا العام، جسل 
حممكة وطنیة  89مشاركني من 

وٕاقلميیة حلضور املنتدى، وبلغ 
متوسط �دد احلضور يف لك یوم 

من أ��م الثالثة للرب�مج بني 
 مشاراكً. 260و 230

وشارك س�بعة وعرشون قاضیًا 
ب�ًا ووالیة قضائیة ٕاقلميیة  22من 

مو�ني للنقاش وا�دة بصفة 
  ومت�دثني ومت�دثني رئيس�یني.

من ٔأ�ل شلك الرب�مج  وقد ُمصم
يف ضوء و، وتعز�ز احلوار بني مجیع املشاركني. مجمو�ةالقضائیة املمث� يف لك  الوال�تتعظمي تبادل و�ات النظر بني 

ى املنتدى ٕاىل توفري س�بل بدی� ، سع19-�وفيد اليت فرضهتا �احئة الشلك �فرتايض ا�ي اقتضته الظروف العاملیة 
 ت�يف و�ري رمسیة، مبا يف ذ� من �الل تنظمي �لسات "تأٔمل" يف بدایة الیومني الثاين والثالث. جراء مناقشات الٕ 

املت�دثني يف حمادثة �ري رمسیة مع ٔأ�د مو�و النقاش يف لك مجمو�ة من مجمو�ات الیوم السابق اجللسات، اخنرط 
وظیفة اس�ت�دم املشار�ون �ر�مج املنتدى، وطی� لتفكري يف ت� املناقشات وتولیفها. ف اوذ� هبدالرئيس�یني، 
تعلیقات وتبادل و�ات ٕابداء ٔأس�ئ� و عن طریق طرح شاركة لغرض امل ملنصة �فرتاضیة �ىل نطاق واسع يف ا"ا�ردشة" 

 .مهنظر

�ىل ذ�، ال ینبغي الكشف، يف التقار�ر اخلاصة . وبناًء "قا�دة دار �شا�موبغیة �شجیع النقاش احلر، جرى تطبیق "
ٔأعربوا عن أٓراهئم و بصفهتم الشخصیة، مدا�الت املت�دثون قدم و �ملناقشات، عن هویة املت�دثني واملشاركني وان�هئم. 

 .ا�لرضورة أٓراء ٔأمانة الویبو ٔأو ا�ول أ�عضاء فهيمل �كن اليت وو�ات نظرمه 

17%
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27%

13%
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التوزیع اجلغرايف للمشاركني
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د�رمه ملا ٔأ��ه املنتدى من اطالع واسع �ىل الوال�ت القضائیة أ�خرى، وتبادل غين مع ؤأعرب القضاة املشار�ون عن تق
 نظراهئم من الس� القضايئ من ش�ىت ٔأحناء العامل، وحيال روح الزما� اليت عّززها املنتدى �ى جممتع قضاة امللكية الفكریة.

 إالس�بانیة) مع توفري الرتمجة الفوریة.و قد املنتدى �ست لغات (إالنلكزيیة والعربیة والصینية والفر�س�یة والروس�یة وعُ 

وميكن �طالع �ىل الرب�مج واملواد أ�خرى يف الصف�ة إاللكرتونیة للمنتدى �ىل الرابط 
  ./html2020judgesforum/2020https://www.wipo.int/meetings/ar. التايل:

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/2020/judgesforum2020.html
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 التقر�ر املوجز
یعرب عن رٔأي ٔأي فرد من أ�فراد املشاركني ٔأو الویبو. ونظراً ال ینقل املوجز التايل املناقشات اليت جرت �الل املنتدى و

يف قانون الل �ا� ال ميثّ  املوجزا�منوذجية، فٕان هذا  القضا�عدد صغري من لنة املناقشات اقترصت �ىل جوانب معیّ ٕاىل ٔأن 
 قضائیة.ال ٔأٍي من الوال�ت

 املد�ر العام للویبو یفتتح املنتدى
، ؤأعرب عن �رشف الویبو 2020منتدى الویبو لقضاة امللكية الفكریة لعام ملد�ر العام للویبو، افتتح الس�ید دار�ن �نغ، ا

 �لرتحيب �لعدد الكبري من القضاة املشاركني من ش�ىت ٔأحناء العامل �الل أ�وقات العصیبة اليت تفرضها اجلاحئة.

الرؤیة.  ت�من  اً جزءبوصفه املنتدى ، و�شأٔن هاویبو ومعل ف� خيص الرؤیته �شأٔن املد�ر العام بعض املالحظات ؤأبدى 
يف فهم العالقة بني أ�صول �ري امللموسة و�قتصاد،  املوجودة الثغرةط املد�ر العام الضوء �ىل �ىل املس�توى العام، سلّ و 

�ة، ويف هنایة منتِ ٕاىل �دمات وحتویلها واليت لها أٓ�ر �برية �ىل اس�ت�دام امللكية الفكریة، مبا يف ذ� �سویقها ومتویلها 
ٕاىل نقص الوعي ٔأیضًا ٔأشار املد�ر العام و قمية للمواطنني. ال عمل و الفرص �ىل الطریقة اليت تو� هبا �قتصادات  املطاف

الویبو، مبا  من رشاكءٔأن املشاركة مع ٔأحصاب املصل�ة  وقال ٕانه �رىلب�ان. ا جتلهبا ٕاىل�مللكية الفكریة والقمية اليت ميكن ٔأن 
 الت�د�ت. لت� التصدي ، عنرص �م يفأ��زة القضائیةيف ذ� 

أ��زة  اليت جتري مع أٔن املنتدى هو احملادثة أ�وىل يف الویبوباملد�ر العام  وانتقاًال ٕاىل ٔأمهیة املنتدى يف هذا الس�یاق، ذكّر
ٔأن �ج�ع هيدف ٕاىل  والحظالوطنیني وإالقلميیني. اس�ت�ابة لطلب القضاة  اس�ُت�دث املنتدى قد ، ؤأنو�شأٔهناالقضائیة 

وذ� �الس�تفادة من ، ةالوطنیاحلدود مللكية الفكریة �رب امشهد �بتاكر رسیع التطور و�زاید اس�ت�دام ٕاىل �س�ت�ابة 
القانونیة  سائلامل الوال�ت القضائیة �شأٔن بني خمتلف متكني املناقشات �امعة حمایدة من ٔأ�ل قوة الویبو �عتبارها �ة 
جممتع �زيًا فریدًا لبناء للقضاة من مجیع ٔأحناء العامل  ، �الل دوراته الثالث، ٔأ�حاملنتدىوقال ٕان املشرتكة ذات أ�مهیة. 

سيتوقف مسأٔ� تتعلق �مللكية الفكریة حيال ٔأي ٔأن ا�هنج القضايئ ا�هنايئ و�ى التأٔ�ید . النظراء و�خنراط فيه�املي من 
مه احلوار القضايئ اعن ٔأم� يف ٔأن �ساملد�ر العام ٔأعرب  لك ب�،يف القانوين و�ج�عي و�قتصادي املمتزي  �ىل الس�یاق

 الفصل يف قضا� امللكية الفكریة. معاجلة القضا� املعقدة الناش�ئة يف جماليف املفتوح ا�ي یتي�ه املنتدى يف دمع القضاة 

دف وا�ي هي ةالقضائیأ��زة املنظمة مع ا�ي تضطلع به عمل الیة أ�خرى يف املد�ر العام بعض التطورات الرئيس�  وذ�ر
-ویبو لكس قا�دة بیا�ت الضوء �ىل ٕاطالقسلّط  ،ىل و�ه اخلصوص�وا�ُهنج القضائیة. و تبادل أ�فاكر ٕاىل دمع  اً ٔأیض

ٕاىل القرارات القضائیة الرائدة ذات الص�  ، ويه قا�دة بیا�ت �دیدة تتيح النفاذ ا�اينيف ا�ٓونة أ��رية أ�حاكم القضائیة
مشاریع �شأٔن ٕاىل تعاون املنظمة املس�متر مع احملامك يف �دد من الب�ان  ؤأشار ٔأیضاً  .�مللكية الفكریة من مجیع ٔأحناء العامل

ة القضا� القضائیة، ٔأد� ٕالدار ٕا�داد و من ٔأ�ل ٕا�داد كتب مرجعیة ٕاقلميیة يف جمال امللكية الفكریة  طوی� أ��ل، مبا يف ذ�
املشاریع هتدف  ت�امللكية الفكریة يف املناجه ا�راس�یة العادیة اليت تقد�ا ا�ٔاكدميیات القضائیة الوطنیة. ؤأوحض ٔأن وٕادراج 
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امللكية  قضا� جعل الفصل يفة، ويف مس�تدامة ملسا�دة احملامك يف إالدارة القضائیة للملكية الفكری مرجعیةٔأدوات  ٕا�شاءٕاىل 
 .لفكریة ٔأكرث ا�ساقًا وفعالیة و�رساً ا

أ��زة املد�ر العام امتنان الویبو ٔ�عضاء فریق القضاة �ستشاري للویبو �ىل توجهيهم معل املنظمة مع  ٔأكّدويف اخلتام، 
 منرب فرید للحوار القضايئ �ربقيا�م، من �الل املنتدى، ٕ�رساء  ، وشكر مجیع املت�دثني واملشاركني �ىلالقضائیة
 الوطين.

 تقيمي ٔأهلیة احلصول �ىل امحلایة مبوجب �راءات يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة - 1 اجللسة

، لوحظ ٔأن ٔأمهیة اجللسة عند تقدمي موضوع
قطاع املس�تحرضات اخلاصة بالرباءات  قضا�

-�وفيد �احئة ٕاذ ٔأن�س�مترار،  مزتایدةالصیدالنیة 
الضوء �شلك �اص �ىل ا�ور �سلّط  ةاحلالی 19

الص�ة  قضا�لرباءات يف ا�ي تؤدیه ااملهم 
یُطرح ا�ي السؤال أ�سايس وقد اكن العاملیة. 

ما هو نوع  -تبأٔهلیة احلصول �ىل �راءا ف� یتعلق
 حامیة مبوجب �بتاكر ا�ي حيق � احلصول �ىل

غطت هذه و موضع نقاش مزتاید.  -؟ ة�راء
لها مجمو�ة من  املصاحب" ا�ٓراء"وقسم اجللسة 

حامیة  القضا� حتت عنوان ٔأهلیة احلصول �ىل
 �راءة، مبا يف ذ� توصیف املوضوع مبوجب

ٔأشاكل  وجود �راءة يف �ا� ملؤهل للحامیة مبوجبا
ؤأهلیة حامیة ٔأو جر�ات �دیدة للمواد املعروفة، 

والطریقة ، مبوجب �راءاتالعالج الطيب  طرق
قضائیة اعتبارات ال خمتلف الوال�ت اليت �راعي هبا
 .املصل�ة العامة

املتعلقة بأٔهلیة احلصول  أ�س�ئ�ومتثل سؤال من 
�راءة يف جمال املس�تحرضات  حامیة مبوجب �ىل

الظروف اليت ميكن ٔأن �شلك فهيا يف  ،الصیدالنیة
 مؤهًال للحامیة مبوجب اً موضو� الالحق بتاكر�

�ُستبعد والیة قضائیة  ىل�ٔأمث�  وُعرضت�راءة. 
�دیدة من املواد  املطالبات اليت تغطي ٔأشاكالً  فهيا

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة

 Hospira]: رشكة 2020حممكة �س�تئناف الفيدرالیة، كندا [ −
Healthcare  ّضد Kennedy Trust for Rheumatology 

Research، 2020 القضیة رمق FCA 30 

 ضدّ  Novartis AGرشكة ]: 2013احملمكة العلیا يف الهند [ −
Union of India and Ors.) ،2013 (6 SCC 1 

 Merck Sharp and ]: رشكة2015، الهند [احممكة دلهيي العلی −
Dohme and Anr.  ّرشكة  ضدGlenmark  احملدودة

 586/2013، القضیة رمق للمس�تحرضات الصیدالنیة
 Astrazeneca AB & Anr]: رشكة 2020حممكة دلهيي العلیا، الهند [ −

رمق القضیة:   احملدودة للمس�تحرضات الصیدالنیة، Intas رشكة ضدّ 
CS(COMM) 410/2020 

 Actavis Group PTC ]: رشكة 2019حممكة ميالنو، ٕایطالیا [ −
EHFضّد مجمو�ة Astra Zeneca  للمس�تحرضات الصیدالنیة، احلمك
 7427/2019رمق: 

 Innovate Italia]: رشكيت 2020حممكة ميالنو، ٕایطالیا [ −
 Pharmasuisseضّد خمتربات  Epitechو

 ]:2014غرفة القانون ا�س�توري و�ج�عي للمحمكة العلیا، بريو [ −
املعهد الوطين ل�فاع  ضدّ  F. Hoffmann La Roche AGرشكة

 النقضقضیة ، )INDECOPI( عن املنافسة وحامیة امللكية الفكریة
 2012-1112 رمق

،  IP-2013-33القضیة رمق ]:2013حممكة العدل مجلا�ة أ�ند�ز [ −
 14.68، 2209اجلریدة الرمسیة التفاق قرطاجنة رمق 
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ٔألقت املناقشة الضوء �ىل �یفية و . نقانوال حيددها معّینة ایريس�توىف مع�ُ املعروفة من موضوع امحلایة مبوجب �راءة ما مل 
ؤأسفرت  –لمواد املعروفة لو�اصة معىن "الفعالیة" يف س�یاق أ�شاكل اجلدیدة  -القانوين �ختبار  ذ� وتطبیق تفسري

ا�ي  نطقللم وصف  قُّدمد . ومكثال �ىل ذ�، سيناریو احملدّ ال رباءات اع�ًدا �ىل ال بص�ةنتاجئ خمتلفة ف� یتعلق  عن
كشفت املناقشات و احملمكة يف تقيمي ما ٕاذا اكنت اخلصائص املفيدة إالضافية للشلك اجلدید تفي مبتطلبات الفعالیة.  اتبعته

ة ٔ�هلیة احلصول يف الوال�ت القضائیة أ�خرى، ٕاجراء حتلیالت مماث� يف تقيمي املعایري ا�تلف ميكن، حول هذا املوضوع ٔأنه
 .النظر يف متطلبات اخلطوة �بتاكریة ٕاضافة ٕاىل �راءة، واليت قد �شمل النظر يف مسأٔ� العتبة حامیة مبوجب �ىل

مثل هذه فهيا  �ُستبعدقدمت قضا� بعض الوال�ت القضائیة اليت و لعالج الطيب. اجلدیدة لطرق ال ٔأیضاً  ا�مو�ة ت�قشو
�ستبعاد.  نطاق نظرة �قبة حول �یفية حتدید احملامك للمطالبات اليت تقع مضن وجب �راءة،امحلایة مبمن موضوع  الطرق

 اعتبارعنارص ميكن ، العوامل اليت تؤ�ذ يف �عتبار عند حتدید ما ٕاذا اكنت املطالبة �شلك طریقة للعالج الطيب مشلتو 
ٕاذا اكنت الرباءة حسب ما متیزي  اكن هناك، القضا�يف ٕا�دى والعالج.  یقدما�ي  أ�خّصايئ يف الطبٔأهنا متس مبهارة 

مبجمو�ة �اصة قضیة ٔأخرى يف مطالبة  وحفصتمو�ة من اجلر�ات. �ٔأو  ر�ة حمددةجل مقّدمة واد�اصة مبطالبة مب تتعلق
�ر�یبة صیدالنیة تعترب ت� املطالبة يف ظلها يف الظروف اليت  ونظرتمن العنارص املعروفة (ما �سمى �لعالج املر�ب)، 

 من �الل و�ات نظرنطاق مناقشة هذه القضا�  وُوّسعللعالج الطيب.  طریقة بدًال منمؤه� للحامیة مبوجب �راءة، 
�ىل سبيل و املطالبات.  لت��راءة  حامیة مبوجب خمتلفة ملعاجلة ٔأهلیة احلصول �ىلًا القضائیة اليت مصمت ٔأطر  الوال�ت

" للمطالبة Zملعاجلة املرض  Yٔأو الرت�یب  Xمنوذج مطالبة مثل "املر�ب ، �ادة ما �ُس�ت�دم يف ٔأورو�ٔأنه املثال، لوحظ 
 مبنتج حمدود الغرض.

�ىل سبيل و متطلبات اجلدة واخلطوة �بتاكریة.  مقابل�راءة مبوجب  احلصول �ىل امحلایة ٔأهلیة فُحصت ٔأخرى، قضا�ويف 
ع �ام خبصوص �راءة طبیة �نیة، نظرت احملمكة ف� ٕاذا اكن اس�ت�دام املنتج املشمول صنّ املثال، يف دعوى بطالن رفعها مُ 

 أ��ذ يف �عتبارلل�دة، مع ًا ر مدمّ  اً عة أ�صلیة يف الت�ارب الرس�ریة، �شلك ٕافصا�الرشكة املصنّ  طرفبرباءة، من 
ليت اتبعهتا احملمكة يف تقيمي مدى وضوح لخطوات الوصف قُّدم نفسها،  القضیةيف وعوامل مثل وجود اتفاقات الرسیة. 

احملمكة يف تقيمي ما ٕاذا اكن شلك املادة اليت تغطهيا  ا�ي اتبعته هنجلل قُّدم رشحيف ٕاجراء منفصل یتعلق �جلدة، والرباءة. 
يف و عنه من �الل �راءات سابقة (نفس املكون يف الشلك املتبلور). ُكشفرباءة (الشلك ا�قيق للمكون النشط) قد ال

نطاق  ٕاىل اً ٔأیضت ا�مو�ة تطرق، اً ٔأ�ري و . ماكفئاتس�ت�دام �رباءات السابقة الخطر التعدي �ىل  نُظر يفهذا الس�یاق، 
نفس متعددة  الصیدالنیة، �ىل سبيل املثال حيث تغطي �راءات املس�تحرضات يف �راءات الكشفاملطالبات وقضا� 
 .اجلزيء أ�سايس

ما ٕاذا اكنت احملامك خمو� مبرا�اة اعتبارات املصل�ة العامة وٕاىل  حول�الختالفات بني أ�نظمة الوطنیة أٔیضًا ٔأقرت املناقشة و 
طت التعلیقات اليت سامه هبا املشار�ون الضوء �ىل �دم مقبولیة الس�یاسة العامة اكعتبار للقضاة يف بعض ٔأي مدى. وسلّ 

طة التقد�ریة موجود يف بعض أ�نظمة، تو�د مجمو�ة متنو�ة من ، يف �ني ٔأن مفهوم السلو�لتايلالوال�ت القضائیة. 
ميكن و عوامل متعددة جيب ٔأ�ذها يف �عتبار. اليت تنص �ىل  من قبیلالصیا�ات الترشیعیة يف وال�ت قضائیة ٔأخرى، 

لنظام العام ٔأو ا�ٓداب ٕا�رة قضا� الس�یاسة العامة يف بعض الوال�ت القضائیة الستبعاد ��رتا�ات اليت تتعارض مع ا اً ٔأیض
�الوة �ىل ذ�، عند مناقشة ٔأمهیة اعتبارات املصل�ة العامة، الحظ ة. و �راءٔأهلیة احلصول �ىل حامیة مبوجب العامة من 
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تقر�ر  عند، وال س�� اترباءالاملصل�ة العامة يف مر�� ٕانفاذ  قضا�قني ٔأنه يف بعض احلاالت، قد تنظر احملامك يف بعض املعلّ 
 .ما ٕاذا اكن ینبغي ٕاصدار ٔأمر زجري

الظروف �س�تثنائیة. ومع ذ�، لوحظ ٔأنه يف  للتعامل معمسأٔ� النظر يف الرتاخيص إالجباریة ٔ�داة متا�ة  ٔأیضاً  ٔأثريتو 
تظل �ىل ٔأساسها فٕان أ�سس اليت ميكن منح الرتاخيص إالجباریة  �ني قد �كون هناك نص قانوين ملثل هذه الرتاخيص،

ومث . ة قد یعود �� السببخيص ٕاجباریا�ر كثرية للحصول �ىل تقدمي طلبات  �دمٔأن  ؤأشار البعض ٕاىل. معوماً  دودةحم
�سبب العوامل املتضاربة اليت جيب  وذ� للم�امك، �لنس�بة سهالً  اً قد ال �كون قرار  ةخيص إالجباریاإالقرار بأٔن ٕاصدار الرت 

 .یة العاملیة واحمللیة ؤأ�رها �ىل �بتاكرالطب  �حتیا�اتمبا يف ذ�  مرا�اهتا،

للتوصل ٕاىل قرار قضايئ، �ىل سبيل  اً اكفي اً ، اعترب بعض القضاة ٔأنه يف احلاالت اليت ال یوفر فهيا القانون احلايل ٔأساساً ٔأ�ري و 
 .حممت� دوالت �رشیعیةم ٕاىل س�یكون من أ��سب ٕا�ا� القضیةاملذ�ورة ٔأ�اله ،  القضا�املثال، يف 

 اس�تثناءات وتقيیدات حق املؤلف يف س�یاق �كنولوجيا املعلومات واملنت�ات الرمقیة - 2اجللسة 

" املصاحب لها ا�ٓراء" وقسمهذه اجللسة  تس�تكشفا
أ��رية املتعلقة حبق املؤلف يف البيئة الرمقیة، مع  القضا�

الرتكزي �شلك �اص �ىل تطبیق اس�تثناءات وتقيیدات 
حق املؤلف �ىل ا�االت التكنولوجية اجلدیدة اليت 

محلایة  البالغةلٔ�مهیة  یعمل فهيا حق املؤلف. وٕادرأاكً 
، ومس�ت�دمهياق املؤلف حب مبدعي املواد احملمیةمصاحل 

جللسة عن �یفية تعامل احملامك مع القضا� �ساءلت ا
الناش�ئة عن ٕا�شاء حق املؤلف �رب إالنرتنت واس�تغال�. 

ٔأوسع  بتفكري اليت تلت ذ�املناقشات  مسحتكام 
حول �یفية تطبیق أ�دوات احلالیة املتا�ة للقضاة 

  .�ىل أٔمت و�هملوا�ة الت�د�ت الناش�ئة 

 القضا�ثريت يف ٔأشارت السيناریوهات الواقعیة اليت أٔ و 
 املسائل أ�ساس�یة املتعلقة�الل اجللسة ٕاىل  املعروضة

مبوجب حق احملمیة  املصنفاتبني  لصعب ٔأحيا�ً طت الضوء �ىل ا�متیزي امثل معایري حامیة حق املؤلف، وسلّ املؤلف  قحب
النصوص إالخباریة وملخصات  اس�تفادة، مت حفص مدى القضا�يف بيئة إالنرتنت. يف ٕا�دى للحامیة و�ري القاب�  املؤلف

حامیة حق املؤلف، يف س�یاق �اص �لنرش الرمقي من أ�خبار واملعلومات ذات الص� (مثل املقابالت وحتلیالت أ�خبار) 
يف  القضائیة العوامل اليت �راعهيا حمامك ت� الوالیة وُعرضتبني مقديم اخلدمات.  شدیدةزي مبنافسة �متلٔ�خبار يف سوق 

، وتقيمي أ�صا� والعمل اوشلكه أ�خبارتقيمي لك عنرص من عنارص املنت�ات إالخباریة، مبا يف ذ� الفروق بني حمتوى 
 .ملنت�ات إالخباریة�  یتعلقف� اتواملهار 

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة

رابطة النارش�ن  ]:2019حممكة العدل التابعة لالحتاد أ�ورويب [ −
 Tom Kabinetضّد  الهولندیني ورابطة النارش�ن العاميني

Internet BV  ،القضیة رمق وأٓخرونC-263/18 

-1-3-1649]: القضیة رمق 2019حممكة النقض، املغرب [ −
2019 

]: املوقع 2019[س�تئناف العلیا، جنوب ٔأفریقيا حممكة � −
 Marshalls Worldضّد رشكة   Tellytrackإاللكرتوين 

Sport  القضیة رمق: 2019[احملدودة وأٓخرون ،[ZASCA 
153 

ضّد  InfoQuest]: 2019احملمكة العلیا يف �یلند [ −
Bisnews AFE (Thailand) Co. Ltd القضیة رمق ،

8313/2561 



 تقر�ر

7 

احملمیة  لمصنفاتل ٔأقر املت�دثون �سهو� النرش الرمقي و اكن جمال النقاش ا�ٓخر هو تطبیق مبدٔأ �ستنفاد يف البيئة الرمقیة. 
 وشارك املت�دثون ٔأ�دث. تدهور املصنفاتو�دم نخفضة امل  والتلكفة، مبا يف ذ� احلجم الكبري مبوجب حق املؤلف

هنج ت� الوالیة القضائیة يف  احلمكاس�تكشف و إالرشادات القضائیة يف قضیة تتعلق �سوق الكتب إاللكرتونیة املس�تعم�. 
�شأٔن حق  لویبوايف ضوء معاهدة  لصاحب حق املؤلفاستنفاد حق التوزیع احلرصي  تفسري الترشیع الساري ا�ي حيمك

املصنفات �ري امللموسة، وما ٕاذا اكن بیع كتاب  �شملتضمنت أ�س�ئ� املطرو�ة ما ٕاذا اكن حق التوزیع و . املؤلف
سأٔ� �ستنفاد ف� یتعلق مب  ٕالكرتوين ید�ل يف نطاق حق التوزیع. وربطت أ�س�ئ� اليت ٔأثريت �الل اجللسة هذه القضیة

مبدٔأ البیع أ�ول  ُوسعت، ىٔأنه يف والیة قضائیة ٔأخر  وأ�شري ٕاىل. احلاسوب یاتبأٔنواع ٔأخرى من املصنفات، مثل �رجم 
�لنظر ٕاىل املس�تقبل، ٔأقرت املناقشة بأٔن مسأٔ� �ستنفاد الرمقي، وليشمل � من املصنفات امللموسة و�ري امللموسة. 

اقرتح و . للنظر ٕا�هيا بتعمق يف املس�تقبل صانعي الس�یاسات �سرتعي اه�مقد ، يف ظلها قد �كون متا�ة والظروف اليت
تنظمي �رش النسخ �ري امللموسة  اليت یفرضها بعض القضاة ٔأنه ميكن �كيیف التدابري التقنیة املتطورة ملوا�ة بعض الت�د�ت

 .حق املؤلف و�س�ت�دام املمثر للمصنفاتامیة مصاحل ٔأحصاب حب السامحمن املصنفات، من ٔأ�ل 

حتدید يف بني ٔأحصاب العمل واملوظفني، والعوامل ذات الص�  حق املؤلفٕاىل مناجه حتدید ملكية  اً تطرقت القضا� ٔأیضو 
، نظرت احملمكة يف اً �رخيص مؤلف أ�غنیة يف قضیة تتعلق بنرش مقطو�ة موس�یقية �رب إالنرتنت، حيث منحو. تعدٍّ  �دوث

 أ��ذتاملتعلقة �ٔ�خبار واملعلومات، القضیة يف و. فعل تعدٍّ  ق اتفاقية الرتخيص لتقيمي ٕاىل ٔأي مدى �شلك النرشنطا
 التعدي �ىل حق املؤلف. خيص يف �عتبار وكذ� الطبیعة الت�اریة ٔ��شطةالرت � أ�طراف فهيا یتعلق ممارسات

طع فيدیو حلدث ر�يض ا�متیزي احملدد يف والیة قضائیة بني �ري مرخص ملقا بعرضٔأ�ًريا ، ٔأوحضت قضیة �دیثة تتعلق 
آلیاتأ�عامل إالذاعیة والسي�ئیة، و   املسأٔ�، اكنت ت� القضیةيف واليت تنطبق �ىل لك مهنام.  حق املؤلفحامیة  خمتلف أ

قابلیة تطبیق مفهوم التثبيت  احلمكحفص و . اً لیكون معًال سي�ئی للمصنفاملتنازع �لهيا يه التثبيت، وهو عنرص رضوري 
 اتتحسينال ش�به املزتامن للقطات، اليت ٔأضیفت ٕا�هيا التسجیالت الصوتیة و  العرضلت�دید ما ٕاذا اكن  الفنیةواحلقائق 

 ه يف ٕاطار هذا ا�هنج القضايئ،ٔأن وأ�شري ٕاىلمع بضع ثواٍن فقط من التأٔ�ري، س�ُیعترب شلك مادي ٔأو "�بت".  يةالرسوم 
 لتشمل التطورات التكنولوجية املس�تقبلیة. اً اكفي جماالً  اليت اس�ت�د�ا املرشّعت العامة املصطل�ا�ر�ت 

حق املؤلف، مبا يف ذ� �دم وضوح يف جمال الل املناقشات، ٔأقر املت�دثون واملشار�ون �لتغیريات املهمة اليت طرٔأت �و 
�ىل إالنرتنت. ومع ذ�، فقد سلطت الفا��  واملؤ�رةدة امللموسة و�ري امللموسة، ودور اجلهات اجلدی املصنّفاتا�متیزي بني 

�ىل الطرق اليت قامت هبا املناجه القضائیة �لفعل بتكيیف مفاهمي حق املؤلف، مضن أ�طر القانونیة  اً احملادثة الضوء ٔأیض
زجریة للتعامل �شلك إالنرتنت. ومن أ�مث� �ىل ذ� تطور أ�وامر ال �رب، ملعاجلة طبیعة اس�تغالل حق املؤلف امئةالق

، �ٕالضافة ٕاىل النفاذالت�ایل �سهو� �ىل حظر  اميكهن واليتل�دود إالقلميیة والعا�رة ل �رب إالنرتنت ٔأفعال التعّدئأفضل مع 
أ�دوات  طائفةح ٔأن �س�متر القضاة يف جتدید و�كيیف . واقرتُ التشعبیة إاللكرتونیة الوصالتالتطورات احلالیة يف جمال 

 .يف قضا� امللكية الفكریة يف املس�تقبل لتلبیة احتیا�ات الفصل "أ�مر الواقع"مرا�اة مع ، احلالیة القانونیة
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 تأٔثري التكنولوجيا يف ٕادارة القضا� القضائیة - 3اجللسة 

قضا� امللكية احملامك ل �ىل الطرق اليت ٔأ�رت هبا التكنولوجيا �ىل ٕادارة املصاحب لها" ا�ٓراء" وقسمكزت هذه اجللسة ر  
التطورات يف حمامكهم وتبادلوا جتارهبم  ٔأ�دث قدم املت�دثون حملة �امة عنو الفكریة، ال س�� يف س�یاق الو�ء العاملي. 

دراسة �دیثة لت�ارب احملامني يف �لسات �س��ع �رب إالنرتنت،  وُعرضت. اوعیوهب اخلاصة لت�دید مزا� هذه التغیريات
 .التطورات ت�حول ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل املناقشة نطاق لتوس�یع 

: اس�ت�دام �لسات �س��ع �فرتاضیة لت�ل حمل يف جمال التكنولوجيا �ىل ثالثة تطورات رئيس�یة ا�مو�ة تز ركّ و 
 ٕاىل اس�ت�دام نتقالو�اس�تجواب اخلرباء؛  من قبیل�لسات �س��ع الشخصیة ٔأثناء الو�ء، مبا يف ذ� يف ٕاجراءات 

سلس� الكتل  اجلدیدة مثل التكنولوجيات؛ واس�ت�دام ٔأو تعز�ز ت� القامئة ت إاللكرتونیة وقوا�د البیا�ت احلالیةإالیدا�ا
 .�مع ٕادارة القضا� القضائیة يف بيئة إالنرتنت ،�ىل أ��زة احملمو� املتاكم�ومنصات التقايض 

حول موضوع �لسات �س��ع �رب إالنرتنت، تبادل املت�دثون و�ات نظرمه حول الت�د�ت العملیة والقانونیة الناش�ئة و 
امجلهور  نفاذالحظ املت�دثون العدید من الصعو�ت، مثل تنظمي وعن نقل إالجراءات الشخصیة ٕاىل الفضاء �فرتايض. 

، كام هو احلال القضا�حامیة الرسیة املطلوبة يف بعض و ٔأو أ�طراف املهمتة (عند السامح بذ�) واحلفاظ �ىل رسیة هو�هتم؛ 
السامح و ) ٔأو القضا� اليت تنطوي �ىل ٔأرسار جتاریة؛ FRANDخيص العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیة (از�ات الرت انم يف 

العمیل ٔأثناء �لسة �س��ع؛ واملشألك الفنیة اليت ميكن ٔأن تنشأٔ مع اس�ت�دام منصات إالنرتنت. و  ايماحملبني  ممّزي  �تصال
ٕاىل ٔأن فقدان قدرة احملمكة �ىل ٕادراك التفا�ل والتواصل �ري الشفهيي من الشهود واحملامني واخلرباء  املت�دثنيؤأشار ٔأ�د 

 ا�ُهنح القامئة بني�ختالفات  وقد ُعرضت ٔأیضاً �فرتاضیة.  �ساق��ٔ   یتعلقف� �شلك ٔأ�د املثالب الرئيس�یةوف� بيهنم 
 العیوب. ت�اليت تتبعها احملامك ملعاجلة 

خفض �اكلیف التقايض من  من بيهنافوائد واحضة،  اً ٔأن �لسات �س��ع �رب إالنرتنت لها ٔأیضت ا�مو�ة ٔأكدّ مع ذ�، و 
من بيهنا  مجیع ٔأحناء العامل يفمزا� معلیة لٔ�طراف كام تقدم ، ةاحملامكمدة  لیصوتق �الل ٕالغاء نفقات سفر اخلرباء واحملامني، 

بعض احللول للمهام املادیة التقلیدیة، مثل  وشارك املت�دثونعن بعد ومتابعة �لسات �س��ع.  االتصال�ىل القدرة 
و�ئق احملمكة واس�ت�دام ا�اكمريات ٔأثناء ، مبا يف ذ� اس�ت�دام الصور يف التصامميالفحص �فرتايض ٔ�د� املنت�ات ٔأو 

 .�لسات �س��ع اليت �ركز �ىل مجیع زوا� املنت�ات

املتاكم� لتقايض ل  منصات ٕا��ة توفري ٔأنظمة ٕادارة القضا� �رب إالنرتنت، مبا يف ذ�يف التطورات خمتلف ت ا�مو�ة وتبادل
ٕاىل ٕالكرتونیة  احملمكة و�ئق (ويف بعض الب�ان، �سلمي لكرتونیاً و�ئقهم إ  أ�طراف لهواتف احملمو�، وٕایداعواخلاصة �

املتبعة محلایة ٔأمن ورسیة الو�ئق  ا�ُهنج املت�دثونشارك و احملمكة.  املفتو�ة لس�الت بیا�تال قوا�د  وٕا��ةأ�طراف)، 
�شلك �ام، مثل  الشؤون القضائیة ٕادارةلهذه املبادرات لتحسني  الكبريةبعض الفوائد  اً ، والحظوا ٔأیضاملود�ة ٕالكرتونیاً 

 . الرسیع والسهل ٕاىل ملفات احملمكة النفاذ

دراسة اس�تقصائیة �دیثة لت�ارب  ُعرضتتصور ٔأحصاب املصل�ة املعنیني جللسات �س��ع �رب إالنرتنت، ب  وف� یتعلق
من طت ا�راسة الضوء �ىل بعض املزا� اليت الحظها احملامون، سلّ وقد قضائیة. ال توال�ٕا�دى الاحملامني ٔأجریت يف 
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الت�د�ت العملیة، وأ�مه من ذ�، التصورات  بل ؤأیضًا �ىل �لسات �س��ع،رس�ة اخنفاض التاكلیف و قبیل
 لعملیة القضائیةالعام، و احلق يف حمامكة �اد� ورشعیة ل  والنفاذالسلبیة للتأٔثريات �ىل مس�توى الثقة يف النظام القضايئ، 

 أ��ساقٔأن حقيقة ٕاىل ٔأمهیة التفا�ل املادي والبرشي بني احملمكة وأ�طراف واحملامني، و  ٔأیضاً  ٔأشارت ا�راسةو و . املتصورة
�ىل السامح �ملناقشات املبارشة واملفاوضات �ري الرمسیة. واتفق املشار�ون يف اجللسة �ىل ٔأن كفاءة  �ري قادرة�فرتاضیة 
لسات �س��ع �فرتاضیة جيب ٔأن �كون متوازنة مع قمي ٔأخرى، مثل الشفافية والرسیة والثقة يف النظام ومالءمة � 
�سق فهامً وعیوب وتأٔثريات لك  لفهم مزا�املس�تقبلیة رضوریة  ومعلیات التقيمئأن ا�راسات  املشار�وناقرتح و القضايئ. 

التكنولوجية اليت ميكن اس�ت�دا�ا لتعز�ز ٕادارة القضا� القضائیة  �لتطورات والختاذ قرارات مس�تنرية ف� یتعلق، ٔأفضل
 .امللكية الفكریة اخلاصة مبناز�ات

مت اليت  ،ٕادارة القضا�يف ة تكنولوجيال س�ت�دامات �بعض  أٔن تظل ٕاماكنیة يف ا�مو�ة تنظر للمس�تقبل،  واسترشافاً 
. وقد ٔأثريت اح�الت �س�تفادة من املزا� املثبتة لز�دة يف �دمة احملامك يف املس�تقبل ،ٔأثناء الو�ءٕاطالقها ٔأو حتسيهنا 

اقُرتح �ىل سبيل املثال، مت و لتكنولوجيا، مع احلفاظ �ىل القمية اليت ال ميكن تعویضها للحضور الشخيص. احملامك ل اس�ت�دام 
يف احلاالت اليت �كون  إاللكرتونیة أ��ساقاس�ت�دام  جللسات �س��ع ميكن ٔأن یوازن بني فائدة خمتلط ٔأن وضع نظام

فهيا ٔأكرث فا�لیة، كام هو احلال يف �لسات �س��ع إالداریة وإالجراءات ا�متهیدیة، مع احلفاظ �ىل �لسات �س��ع 
 .للمناز�ات ا�ٔكرب وا�ٔكرث تعقيداً الشخصیة 
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 العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة - 4لسة اجل 

تعامل ماكتب امللكية الفكریة  يةس�تكشفت هذه اجللسة �یف ا
واحملامك مع أ�س�ئ� املثرية لاله�م اليت تنشأٔ عند اختاذ قرار 

. هأأو رفض  منح �سجیل �المات جتاریة �ري تقلیدیةشأٔن � 
القضا� القضائیة وإالداریة، شارك  و�س�ت�دام ٔأمث� من

وال�هتم القضائیة للنظر يف  ٌهن�ًا من ا�مو�ةٔأعضاء 
العالمات �ري التقلیدیة، مثل العالمات ثالثیة أ�بعاد 

اللمس، ف� یتعلق �ملتطلبات القانونیة للمتیزي  و�المات
تقيمي أ�د�  اً �قش املت�دثون ٔأیضووحظر النتي�ة الفنیة. 

، و�عتبار اخلاص ملبادئ املنافسة القضا�يف مثل هذه 
 وتوّسع س�یاق العالمات ثالثیة أ�بعاد. اليت قد تنشأٔ يف

"، وا�ي ا�ٓراء" قسم�الل  املسائلمناقشة هذه  نطاق
�ىل ٔأو�ه التقارب يف القضا� وأ�س�ئ� ًا ط الضوء ٔأیضسلّ 

 .القضائیة املمث� الوال�تاليت توا�ها 

ٕا�شاء متیزي اليت توا�ه ت�د�ت ال ؤأشارت املناقشة ٕاىل 
 �شأٔن قضا�قلیدیة �لرجوع ٕاىل مكتسب للعالمات �ري الت 

 قطع�المات تتكون من شلك املنتج نفسه، مثل 
الشو�والتة ؤأ�ذیة القبقاب واحلبوب الطبیة يف وال�ت 

ٔأن العالمات الت�اریة �ري  ٕاىل أ�شريقضائیة خمتلفة. وقد 
التقلیدیة، والعالمات ثالثیة أ�بعاد �ىل و�ه اخلصوص، ال 

ا�متزي املتأٔصل. ��، فٕان  تعترب يف الغالب قادرة �ىل
�ىل سبيل املثال، و السؤال الرئييس ا�ي �شأٔ ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة �ري التقلیدیة یتعلق ��متزي املكتسب للعالمة. 

، املعين القطاعالكبري للشلك عن معایري و�ادات  �حنراف�المة الشلك �لرجوع ٕاىل  قُيّمتيف بعض الوال�ت القضائیة، 
لعالمة مكؤرش مصدر. ��س�بة �برية من املس�هتلكني املعنیني  تثقوعن طریق تطبیق اختبار �ع�د، ا�ي یتطلب ٔأن 

دون ٔأي  معاجلهتأأن مسأٔ� ا�متزي املكتسب يه مسأٔ� وقائعیة وینبغي �ىل يف ٕا�دى الوال�ت القضائیة، ٔأكدت احملمكة و
 قوامتقيمي مزية �المة اللمس يف  ، من �اللنظرت احملمكة إالقلميیة ٔأخرىيف والیة قضائیة واستبعاد ٔأو تصنیف مس�بق. 

 السلع.لت� الفئة من  ٕاىل ٔأي مدى اكن القوام شائعًا ورضور�ً ، ز�ا�ة

يف حتدید ما ٕاذا اكنت العالمة الت�اریة �ري التقلیدیة مؤه� للتسجیل، ؤأن  تؤدي دورًا �اسامً ٔأوحضت املناقشة ٔأن أ�د� و 
اس�ت�دام ٔأنواع خمتلفة  و�قش املت�دثون ٔأیضاً ثقيًال.  اً �كون عبئ قد�متزي املكتسب للعالمات الت�اریة �ري التقلیدیة ٕاثبات ا

ا�لیل املبارش �ىل تصور املس�هت�، مثل  واعُتربف واحض للعالمة الت�اریة. عرّ  املكتسب للشلك مكُ من أ�د� ٕالثبات ا�متّزي 

 القضائیة املرجعیةأ�حاكم 

، 12حممكة ٔأسو�س�یون املدنیة والت�اریة، الغرفة رمق  −
ورشكة  Ferrari SPA�راغواي [قضیة معلّقة]: رشكة 
Minerias Orienpar SA  ضّد رشكةCross Inc. ،

 2015د�سمرب  23الصادر يف  1836أ�مر ا�متهیدي رمق 

]: رشكة 2017حممكة �س�تئناف، س�نغافورة [ −
Société des Produits Nestlé SA  وأٓخرون ضّد

وأٓخرون، القضیة رمق  Petra Foods Ltdرشكة 
1SLR   35]2017[ 
]: رشكة 2002حممكة �س�تئناف العلیا، جنوب ٕافریقيا [ −

Beecham Group PLC  وأٓخرون ضّد رشكة
Triomed (Pty) Ltd 4 [2002]، القضیة All SA 

193 (SCA) 

]: 2014ٕافریقيا [حمكة �س�تئناف العلیا، جنوب  −
ضّد  Société des Produits Nestlé SAرشكة

International Foodstuffs 100/14، القضیة رمق 
[2014] ZASCA 187 

 Apple]: رشكة 2020املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة [ −
احملدودة، احلمك رمق  COVIFEDضّد رشكة 

0876/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG 
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قيل ٕان احملامك قد ال �زال تت�اهل مثل هذه أ�د�  فقد ، كدلیل حممتل مقنع. ومع ذ�،اس�تطال�ات السوق ٕالثبات ا�متزي
�ىل ٔأمهیة جودة  وأ�كد املت�دثونعندما تعترب ٔأن ا�راسة �س�تقصائیة مل تطرح أ�س�ئ� الصحی�ة �ىل املس�هتلكني. 

�كون ملكفة  قد �س�تطال�اتٔأن  ٕاىلإالشارة ، مع السوق اس�تطال�اتيف س�یاق  قميهتا املوضوعیة ودقهتا، و أ�د�
ٔأنواع ٔأخرى من أ�د� ٕالثبات ا�متزي املكتسب، مثل املواد  ت�ر وذُ �لنس�بة للطرف ا�ي حياول ٕاثبات ا�متزي املكتسب. 

 تعترب ٔأد� قاطعةلن  هذه أ�د�، ولكن مت ��رتاف بأٔن مثل الش�بيكوقع امل ارتیاد إال�النیة ؤأرقام املبیعات وبیا�ت
 .ثبات ا�متزي املكتسب لعالمة �ري تقلیدیةالٕ 

. هتا ا�مو�ةاليت �قش� القضا�يف بعض  ٔأیضًا �انبًا �امً اكن النظر يف حظر النتاجئ الفنیة يف قانون العالمات الت�اریة و 
لتحقيق  املعين رضور�ً  القوامت�لیل ما ٕاذا اكن الشلك ٔأو ل  ااختصاصه نطاق ا�هنج ا�ي اتبعته احملامك يف املشار�ون�قش و

يف والیة قضائیة، نظرت احملمكة يف أ�د�  ،�ىل سبيل املثالو نتي�ة فنیة، و�لتايل �ري مؤهل محلایة العالمات الت�اریة. 
ابتالع  سهو�و سالمة ال لضامن  �امً  ،ث� �المة الشلكمت ا�ي  ،املتعلقة مبا ٕاذا اكن الشلك البیضاوي للحبوب الطبیة

هنج من خطوتني من �الل حتدید السامت  اعُتمدٔأخرى،  قضیةيف و. ا�واء، ال س�� ف� یتعلق �ٔ�قراص ا�ٔكرب جحامً 
نتي�ة فنیة، مثل ما ٕاذا  لتحقيقأ�ساس�یة للشلك ٔأوًال، ومن �الل حتدید ما ٕاذا اكنت هذه املزيات أ�ساس�یة رضوریة 

اعتبارات ٔأخرى، مثل ما ٕاذا اكن حظر  ت�ر ذُ و . هاشو�والتة و�سهیل اس�هتالك ال قطع  لتفادي تفتت اكن الشلك رضور�ً 
 عه.النتاجئ الفنیة یتعلق بوظیفة املنتج ٔأو معلیة تصنی

 تطو�ر د�اوى �شأٔهنا يف بعض الوال�ت القضائیة، �ىل الرمغ من ٔأي رفع�ٔأن العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة مل  وأ�شري ٕاىل
، خضع هذا إالطار القانوين لتغیريات �دیثة يف بعض الوال�ت غضون ذ�تسجیلها. ويف اص ب اخلإالطار القانوين 

 ٔأیضاً املناقشة  ومشلتإالشارات مرئیة. وجوب ٔأن �كون  ینص �ىلالقضائیة، مبا يف ذ� ٕالغاء رشط التسجیل ا�ي 
 .العالمات الت�اریة �شلك �ام اخللط بنيويه اح�ل  اً القضیة ا�ٔكرث ش�یو�

ؤأ�ريًا، كشفت املناقشة عن العالقة بني مبادئ املنافسة وحامیة العالمات الت�اریة، ال س�� يف س�یاق العالمات ثالثیة 
ن الرضوري وجود مورد حمدود مفٔ�ن منح امحلایة لعالمة ثالثیة أ�بعاد مينع �لرضورة اس�ت�دام أ�شاكل،  اً نظر و أ�بعاد. 

متثل العالمات ثالثیة و . �سهو�لیل القضايئ لضامن �دم منح احتاكر اس�ت�دام الشلك وا�قة يف الت�ًا، و��رتاز �سبي
اكن هناك و العنارص أ�خرى.  ٕاىل �انبأ�شاكل  عند اس�ت�داما�متزي املكتسب  وجودلصعوبة  حتدً� �اصًا نظراً أ�بعاد 

عالمة ال�ري الشلك نفسه، مثل العبوة ٔأو  املنتج بعنارص ٔأخرى حتدید �لفعل نيلمس�هتلكميكن ل  خطر ٔأنه يف بعض احلاالت
 .املكونة من لكمة

 معل الویبو يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة

، و�ىل و�ه اخلصوص، عن طریق هنج قدمت اجللسة حملة �امة عن �ود الویبو يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة
ن ٔأ�ل تلبیة الطلب املزتاید �ىل دمع أ��زة القضائیة يف موا�ة مسائل امللكية م 2018املنظمة املعّزز ا�ي أ�طلق يف �ام 

 الفكریة املس�ت�دة وذات الطابع التقين املزتاید.
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تبادل املعلومات، وتعز�ز بناء القدرات القضائیة، و�سهیل الوصول  ، ويهراك�ز ةثالث �متحور حولولوحظ ٔأن هذا العمل 
مت �سلیط الضوء �ىل املبادئ العامة وامللكية الفكریة. الصادرة يف جمال نظم القضائیة والقرارات ٕاىل املعلومات املتعلقة �ل 
م وخيدم التنوع بني ا�ول أ�عضاء يف الویبو البالغ معل الویبو �كرّ ُذ�ر ٔأن �ىل و�ه اخلصوص، و اليت تو�ه هذا العمل. 

ٔأو أ�ولو�ت والتقالید  ،ٔأو الهیألك القضائیة ،ٔأو إالجراءات ،من حيث تنوع القانون املوضوعيوذ� دو�،  193�ددها 
تعاملها مع أ��زة عند ، تؤكد الویبو �ىل امللكية الوطنیة و�ىل هذا النحو. �ىل املس�توى الوطين�ج�عیة و�قتصادیة 

  .القضائیة

ل ٔأعضاؤه لویبو، ا�ي ميثّ لة �ستشاري قضاالفریق وخصوصًا  تتلقى توجهيات معلها من القضاة،ٕاضافة ٕاىل ٔأهنا الوطنیة، 
 بصفته الشخصیة نطاقًا جغرافيًا وتقنیًا واسعًا.یعمل عضوًا  15البالغ �ددمه 

منتدى الویبو الس�نوي لقضاة امللكية الفكریة احلدث أ��رز ا�ي  �شّلك تبادل املعلومات، اخلاصة ب يف ٕاطار الركزية أ�وىل و
ٓ �املی ز لك �ام جممتعاً عزّ ی عید التأٔ�ید �ىل ٔأن املنتدى هو، ٔأوًال وقبل لك يشء، قضاة امللكية الفكریة. وأ� �ذًا يف التوسع لًا أ

يف الب�ان أ�خرى،  حيصلفهم ما هبدف حبریة �شأٔن املسائل املشرتكة، وٕاجراء املداوالت ملشاركة من ٔأ�ل امنرب للقضاة 
القصد من وُذ�ر ٔأن ج القضائیة. ختالفات يف إالجراءات وا�هنُ نة، ومناقشة �قرارات معیّ ا�اكمنة �لف وأ�س�باب املنطقية 

متكني بل يف لك ب�، �الظروف اخلاصة ٕاذ یتوقف ذ� �ىل تقدمي ٔأي ٕا�ا�ت ٔأو توجهيات، يف ن �مكال احلوار القضايئ 
 تقدمي إالرشاد وتلقيه.النظراء القضائیني من 

متكني ، بغرض للقضاةإاللكرتونیة سلس� �دیدة من ندوات الویبو  2020ٕاضافة ٕاىل املنتدى، ٔأطلقت الویبو يف �ام و 
 ة.العاملیاجلاحئة احلوار القضايئ �رب الوطين من �س�مترار �ىل الرمغ من القيود الناجتة عن 

التدریب القضايئ.  جمال داف التمنیة املس�تدامة يفعمل الویبو مع أ��زة القضائیة ٔأهاخلاصة بالركزية الثانیة وتتناول 
وهو ، �ر�مج الویبو للتعلمي القضايئ املس�متر يف جمال امللكية الفكریة، ويه الركزية ت�ٔأربعة عنارص يف ٕاطار وُعرضت 

و�ن الكفاءات �كحيث القضائیة الوطنیة من ٔأ�ل احلصول �ىل نتاجئ طوی� أ�مد من  ا�ٔاكدميیاتمبثابة وس�ی� للتعاون مع 
، اليت مجعت �ددًا امللكية الفكریةقضا� يف  الفصلدورة الویبو املتقدمة �شأٔن یة؛ و �ىل ٔأساس �حتیا�ات وامللكية الوطن 

؛ وا�ورات التدریبية �شأٔن املواضیع املتخصصة؛ ودورة التعمل عن بُعد نكني يف جمال امللكية الفكریةاحمل قضاة حمدودًا من ال
 ة اليت تتيحها ٔأاكدميیة الویبو.املكّرسة للقضا

وتتعلق الركزية الثالثة وأ��رية �جلهود املبذو� لبناء مصادر مرجعیة �املیة يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة. 
، ويه قا�دة بیا�ت أ�حاكم القضائیة-عن ٕاطالق قا�دة بیا�ت ویبو لكساجلهود  ٔأمثرت ت�، 2020يف سبمترب ومؤخرًا، 

ٕاضافة ٕاىل ذ�، و ا�اين ٕاىل القرارات القضائیة ذات الص� �مللكية الفكریة من مجیع ٔأحناء العامل. إاللكرتوين تتيح النفاذ 
العلیا يف  یةمكة الشعب احملمع �لتعاون الرائدة �شأٔن امللكية الفكریة القضائیة بعد �رش ا�� أ�ول من مجمو�ة الویبو لٔ�حاكم و 

فضًال عن ٕا�داد مجمو�ة كتب  السلس� ت�توس�یع إالجناز من ٔأ�ل قيد مشاریع هناك أٔن بفيد أ� ، 2019 الصني يف �ام
 ٕالدارة القضا� القضائیة.ٔأد� ٕا�داد و مرجعیة ٕاقلميیة يف جمال امللكية الفكریة 
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املناز�ات حسب املفاض� بني احملامك خبصوص مناز�ات امللكية الفكریة متعددة �ختصاصات: مثال عن  - 5اجللسة 
 "FRAND" الرشوط العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیة

بدٔأت اجللسة مبقدمة عن مشهد التقايض �شأٔن 
رباءات ف� یتعلق مبعایري الصنا�ة يف جمال ال

 ت�يف ولرباءات املعیاریة أ�ساس�یة. وااالتصاالت 
عند حتدید رشوط املناز�ات ما تنشأٔ  كثرياً احلاالت، 

ما  �الباً و الرتخيص العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیة. 
الطبیعة العاملیة لسوق االتصاالت يف  تظهر كذ�

. وبناًء � املناز�ات �شأٔن الرباءاتلتالطبیعة العاملیة 
�ىل ذ�، فٕان ٕا�دى القضا� املهمة اليت توا�ها 

بني الطبیعة الوطنیة حلقوق املوجود احملامك يه التو�ر 
امللكية الفكریة من �ة، والرشاكت العاملیة ومعدالت 

 الرتخيص العاملیة من �ة ٔأخرى.

وجرى تناول ٔأربعة مواضیع يف هذه اجللسة، ويه 
 اك�ٓيت:

املناز�ات ي ف� خيص العامل التعویضمدى توفر  .1
 ؛حسب الرشوط العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیة

 ودور احملامك يف تعز�ز التسویة؛ .2

ب�ان خمتلفة  العالقة بني إالجراءات املوازیة يفو  .3
 ؛أ�وامر الزاجرة عن رفع ا��اوىو 

والعوامل اليت �رشد خيارات أ�طراف �شأٔن  .4
الوال�ت القضائیة، مبا يف ذ� ا�آلیات احملّددة 

تلبیة اليت تضعها احملامك الوطنیة ا�تلفة من ٔأ�ل 
احتیا�ات �سویة املناز�ات يف مناز�ات الرباءات 

 العاملیة.

العاملي من �الل التساؤل مسأٔ� التعویض مت تناول و
بطریقة قد تؤ�ر �ىل قدرة حممكة ٔأخرى �ىل حتلیل قضا� مماث� مضن وال�هتا للترصف حممكة ما �متتع هبا قد عن السلطة اليت 

عن حممكة  ةصادر الزاجرة الر وامالقضائیة، وهو ا�ٔ وامر ا�ٔ ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل شلك �دید من ونظر املت�دثون يف القضائیة. 

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة

ضّد رشكة  Sisvelرشكة  :[2020]حممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة  −
Haier القضیة رمق ،KZR 36/17 

 Nokiaرشكة  ]:2019احملمكة إالقلميیة العلیا يف ميوخن، ٔأملانیا [ −
 U 5042/19 6، القضیة رمق Continentalضّد رشكة 

 سامس�نونغرشكة  ]:2014احملمكة العلیا للملكية الفكریة يف الیا�ن [ −
 (Ra) 2013 ، القضیة رمقٔأبل الیا�نضّد رشكة  لٕاللكرتونیات

10007 

 Unwiredرشكة  ]:2020احملمكة العلیا يف اململكة املت�دة [ −
Planet International  احملدودة وأٓخرون ضّد

للتكنولوجيات (اململكة املت�دة) وأٓخرون ،   Huaweiرشكة
 UKSC 37 [2020]القضیة رمق 

ة أ�مر�كية حممكة �س�تئناف �حتادیة يف الوال�ت املت�د −
، القضیة D-Link Sysضّد رشكة  Ericssonرشكة  ]:2014[

 F.3d 1201 773  رمق

الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حممكة �س�تئناف �حتادیة يف  −
احملدودة لالتصاالت والتكنولوجيات ضّد   TCLرشكة ]:2019[

القضیة رمق  ،Telefonaktiebolaget LM Ericssonرشكة 
943 F.3d 1360 

حممكة املقاطعة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للمقاطعة الشاملیة  −
 ,In re Innovatio IP Ventures]: 2013ٕ�لینو�س [

LLC Pat. Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 
5593609 

حممكة املقاطعة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للمقاطعة الغربیة من  −
ما�كروسوفت ضّد رشكة  رشكة ]:2012والیة واش�نطن [

Motorola871 ، رمق القضیة F. Supp. 2d 1089  
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الرتخيص حسب الرشوط العاد�  من یقبل املدعى �لیه شً� معیناً ما مل ، يف ب� ما لكبح التعدي �ىل �راءة حملیة
يف مجیع ٔأحناء العامل يف س�تكون ساریة  رشوط الرتخيص العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیةوُذ�ر ٔأن واملعقو� و�ري ا�متیزيیة. 

د  مناطق خمتلفة. وشدّ للمبیعات يف اتقد تتضمن الرشوط معدالت إال�و و االتصاالت. لرشاكت ضوء الواقع العميل 
 الب�زجري �ارج  تعویض ٔأمر�ىل ٕاصدار ، من الناحية القانونیة، ینطويلن  ٔأمرًا قضائیًا من ذ� النوع�ىل ٔأن املشار�ون 

 .ٕاصدار أ�مر القضايئخيرج عن ممارسة الوالیة القضائیة. ومع ذ�، ٕاذا مت مبا ٔأو 

. وف� یتعلق الت�اریة واقع ممارسة أ�عاملٕاىل  وراء احلدود، نظراً ا ٕاىل م أٓ�ر معلیة متتد� فقد �كون  ،رحبييف سوق 
الوالیة ، لوحظ ٔأن احملامك ال ميكهنا �شلك �ام فرض تعویضات عن املبیعات اليت حتدث �ارج عن أ�رضار �لتعویض
مت تورید یعندما  عن أ�رضار ٔأ�ر اح�لیة احلصول �ىل تعویضو  حمك صدر مؤخراً ولكن أ�شري ٕاىل محمكة. القضائیة لل

دا�ل الوالیة متعدي �ارج نطاق الوالیة القضائیة مع العمل ٔأن املكون ليس � اس�ت�دام معيل �ري من أ�جزاء املكونة 
احملمتل الت�اري العميل ؤأ�رها  القضائیةوامر ا�ٔ  ٔ��رالتناقض بني احلد إالقلميي وُذ�ر ٔأن . املتعدياجلهاز خبالف  القضائیة

ٕاماكنیة الصادرة عن لك مهنم ؤأن ینظروا فهيا، ؤأن یدر�وا حاكم �ىل درایة ��ٔ القضاة �كون ٔأمهیة ٔأن یؤكد  احلدود �رب
 ج خمتلفة يف ب�ان خمتلفة.اتباع هنُ 

يف  املتبعةاملامرسات  املت�دثونيف مناز�ات الرباءات العاملیة، ٔأوحض اخلالفات ٕاىل دور احملمكة يف تعز�ز �سویة  انتقاالً و 
فٕاهنا �سعى و�لتايل ، �وس�یط �ادةاحملمكة  تعمليف ٕا�دى الوال�ت القضائیة، و. ا�ُهنجمجمو�ة متنو�ة من ورشحوا حمامكهم، 

�شأٔن الرباءات املعیاریة �ىل سبيل املثال، يف نزاع و يف قضا� التعدي �ىل امللكية الفكریة. اخلالفات �سویة بفعالیة ٕاىل 
من ٔأ�ل التوصل ٕاىل  العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیةو  ناس�بةامل عدالت ت� الوالیة القضائیة املمك يف ، قد تقرتح احملاأ�ساس�یة

�ًال هنائیًا ومرً� یقوم �ىل ثقة أ�طراف يف تتيح �ىل ٔأهنا احملامك  �سّهلهاالتسو�ت اليت واعُتربت . اتفاق �رخيص �املي
يف ٔأنواع يف احملامك مبامرسة التسویة ا�ُرتف �شلك �ام، و ج وطنیة خمتلفة. �هيا هنُ الوال�ت القضائیة أ�خرى وُذ�ر ٔأن احملامك. 

للمناز�ات  عترب ذ� مناس�باً يف بعض احملامك مل یُ بید ٔأنه  ،رباءاتالالتعدي �ىل  اليت قد �شمل قضا�، املناز�اتنة من معیّ 
 هالتحكمي، مع ��رتاف بأٔناللجوء ٕاىل ٕاىل ٕاماكنیة املت�دثون العاد� واملعقو� و�ري ا�متیزيیة. ؤأشار املعقدة حسب الرشوط 

 ٔ�طراف حتفظات �ىل ٕالزام ٔأنفسهم بنتاجئ التحكمي.�ى اقد �كون 

الرباءات ا��اوى يف مناز�ات  عن رفع الزاجرةأ�وامر  ارتفاع �ددزت اجللسة �ىل ف� یتعلق �ٕالجراءات املوازیة، ركّ و 
يف والیة قضائیة  من بدء ٔأو مواص� ٕاجراء موازٍ  ًا ماصادرة عن حممكة متنع طرفيه ٔأوامر وامر ا�ٔ وت� . املعیاریة أ�ساس�یة
من السعي حممكة ما طرفًا ما رفع ا��اوى"، حيث متنع عن زجر  زاجرة"ٔأوامر �دوث ٕاىل ت� أ�وامر ٔأخرى. وقد ٔأدت 

رفع الزاجرة عن أ�وامر املت�دثني ٔأن اعترب ٔأ�د و  وى يف والیة قضائیة ٔأخرى.ارفع ا�� عنحلصول �ىل ٔأمر زجري ٕاىل ا
يف  وحظ ٔأنالتد�ل. ولُ ضّد ذ� دفاع يه مبثابة  رفع ا��اوىعن زجر  زاجرةوامر ؤأن ا�ٔ  ،مبثابة تد�ليه ا��اوى 

ا��اوى دا�ل �حتاد أ�ورويب رفع  زاجر عنٕاصدار ٔأمر  ٔأن حممكة العدل لالحتاد أ�ورويبتعترب  �حتاد أ�ورويب،
�ىل الرمغ من �دم وجود ٕاطار مشابه �ىل و مع مبدٔأ الثقة املتباد� بني حمامك ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب. یتعارض 

الفصل يف خبصوص املس�توى العاملي، ٔأعرب املت�دث عن ٔأم� يف ٔأن تثق احملامك يف دو� ما يف حمامك ا�ول أ�خرى 
القضا� تنظر يف عتقاد بأٔن احملامك أ�خرى لن تدفع ٕاىل �، ما مل �كن هناك ٔأس�باب الرباءات املعیاریة أ�ساس�یةمناز�ات 

نة من يف ٔأنواع معیّ قد �كون مّربرة ا��اوى عن رفع  الزاجرةشري ٕاىل ٔأن أ�وامر أ�  �ني ويفاملتنازع �لهيا بطریقة مناس�بة. 
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ا��اوى عن رفع  الزاجرةٔأن أ�وامر اكن �عتقاد العام بارات متعددة العوامل، دقيق لالخت  عن طریق اس�تعراضالقضا� 
 حبذر شدید.سلطة منحها ٔأن متارس ٔأنه ینبغي للم�امك و  ،ینبغي ٔأن �كون اس�تثناءً 

غطهيا تجحم السوق اليت العوامل  ت�. ومشلت احملفل، نظرت اجللسة يف العوامل اليت تدفع أ�طراف ٕاىل اختیار ويف ا�هنایة
وجود قضاء و وصول الرشاكت الصغرية ٕاىل العدا�؛ و التلكفة ا�منوذجية ومدة التقايض؛ و لمحمكة؛ الوالیة القضائیة ل

 .أ�ولیةالزاجرة ٔ�وامر اتوافر مدى و  ؛طبیعة القضیة املتنازع �لهياو توافر التسویة بتسهیل من احملمكة؛ ؛ و متخصص
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+41 22 733 54 28 الفاكس: 
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