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داءـــــــــــــــــــىإلا  

 

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، أىدي ثمرة جيدي المتواضع   
إلى من نيلت من محرابو أسمى القيم ، ومنيا قيم العدل والمساواة  

بكل افتخار ، إلى من أزال األشواك  وحقوق اإلنسان إلى من أحمل أسمو  
من دربي ليميد لي طريق العلم، إليك يا من علمتني العطاء دون  

جيدي التي حان وقت قطافيا بعد طول    رانتظار مقـابل أىدي ثما
"أمي"" أبي الحبيب" وإلى   انتظار  

إلى من تطلعوا دوما إلى نجاحاتي بقـلوب يغمرىا الحب وعيون  
أظيروا لي كل ما ىو أجمل  في ىذه الحياة ،  كنيا األمل ، إلى من  سي

طريقي ويتنازلون عن حقوقيم إلرضائي ،إلى    لي  إلى من يضيئون
سندي في ىذه الحياة فـلوالىم أنا ال شيء ومعيم وبيم أكون أنا   

أحالم وإلى أزواجيم .،وىيبة، ىالة   ،إخوتي رمزي    
ومرىا إلى  إلى من تقـاسمت معي مشوار إعداد ىذه األطروحة بحلوىا  

من فـاق حنانيا غزارة األمطار وتحدت بصبرىا مرارة األقدار وبنت  
بعطفيا قدرا من الحلم واإلصرار  شكرا جزيال "ريمة" على مساندتك لي  
وصبرك طوال ىذه المدة تشجيعا لي ، فعذرا أختاه  راجية من المولى  
.عز وجل أن يجازيك خير الجزاء وأن يرزقك من حيث ال تحتسبين  

ال يفوتني أن أجزل شكري إلى من كانت نعم األخت والصديقة ،   كما
مساندتك  صاحبة العطاء الالمتناىي "ليلى بن تركي" شكرا جزيال على  

 ودعمك لي.
 شمــــــــامة 

 

   



    

 الشكر والتقدير

 

يسعدني في نياية ىذا العمل  المتواضع ، أن أتقدم بأسمى  
عبارات الشكر إلى من تفضل باإلشراف على ىذه األطروحة  
األستاذ الدكتور "عبد الحفيظ طاشور"  لما أفـاض بو علي من  

الفضل   علمو الغزير وحباني بو من توجييات وإرشادات كان ليا
غم انشغاالتو في  في ظيور ىذا البحث إلى النور  وجاد بوقتو ر 

خير الجزاء سبيل مناقشة أفكارىا واستجالء ثناياىا ، جزاك اهلل عني  
كما أجزل شكري إلى من نيلت من فيض علميما عندما كنت  

طالبة في الليسانس األستاذ الدكتور " حفيظ عاشور" والدكتور  
"موسى مرمول"، نفعنا اهلل بعلمكما وسلمو من المكاره وأسلمو  

 المكارم.
تناني للسادة األساتذة  إمأتقدم بتشكراتي الخالصة وعظيم    كما

أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، لقبوليم عضوية اللجنة ، وتكبدىم  
ييميا فـلسيادتكم مني الشكر  عناء قراءة ىذه األطروحة وتق

ره.الجزيل ما ال طاقة لي بذك  
      

الطالبة :شمامة بوترعة                          



 رات ــــــة المختصــــــــــــــــقائم
 ة ــــــــــــة العربيــــــــــباللغ

 اتفاقية جوانب حقوق الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة                       التريبس :      
 االتفاقية العامة لمتجارة والتعريفات                        الجات:        

 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية                                 الويبو
 الصفحة                       ص            
 من الصفحة ...إلى الصفحة ...                         ص ص      
 دون طبعة                        د ط           
 دون دار نشر                         د د ن        
 دون سنة نشر                           د س ن     
 دون مكان نشر                           د م ن       

 ة ــــــــــــة األجنبيــــــــــباللغ

ADIPIC                                  L’accord Sur les Aspects Des Droits De   

                                       Propriété  Intellectuelle  Liés Au commerce 

B.I.R.P.I                                 Bureaux internationaux réunis pour la         

                                       Protection de la propriété  intellectuelle 

DSB                                       The Disputes  Settlement  Body 

DSU                                       Understanding  of Rules and Governing  

  Settlement of Disputes 

GATT                                    General Agreement on Tarrifs  and Trade . 

IPIC                                       Treaty on Intellectual Property in Respect of 

                                               Integrated Circuits . 

IBID Ibidem  

L.G.D.J                                  Librairie Générale de Droit  et de  Jurisprudence 

LITEC                                    librairé technique . 

N°                                           Numéro  

OMC                                      Organisation Mondiale du Commerce . 

 



OMPI                                     Organisation Mondiale  De La Propriété 

 Intellectuelle 

Op. cit                                    Ouvrage Précédamment Cité  

P                                           Page  

PCT                                       The Patents Corporation Treaty  

PLT                                        Patent Law Treaty 

TNC                                       The Trade Negotiations Committee  

TLT                                       Trade law Treaty .. 

TRIPS                                   Trade  Related  Aspects of Intellectual  Property 

. Rights  Treaty 

UPOV  Union Pour La Protection Des Obtentions  

 Végétales  

WCT                                     Wipo Copyright Treaty 

WIPO                                    World  Intellectual  Proprety  Organization  

WPPT                                   Wipo  Performance  And  Phonograme Treaty . 

WTO                                     World Trade  Organization . 
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــة

وذلك ألن العقل ىو مناط اإلدراك والتمييز  خمق اهلل اإلنسان وميزه بالعقل وفضمو عمى كثير مما خمق تفضيال       
وال يخفى أن انجازات اإلنسان في شتى المجاالت وفي مختمف مراحل حياتو  ،والتفكير والتدبر في صنع اهلل وخمقو

مكانيات لخدمة مصالحو ، كانت نتيجة إعمال عقمو  فقد استطاع أن يستغل ىذا الكون بكل ما فيو من طاقات وا 
نتاج ذىني )فكري(  متوصال بذلك إلى صور عدة من اإلنتاج تنوعت ما لذلك ممكيتو فتنوعت تبعا ، بين إنتاج مادي وا 

المتمثل في فكرة ما نتج أو  ،إلنتاجو ما بين ممكية مادية لمعقار والمنقول وممكية معنوية )فكرية( ترد عمى نتاج الذىن
ا في صورة اختراع ي  م  ك  سواءا جاء أ   ،يمكن أن ينتج عنيا ثمرة ما تحتوي عمى قدر معين من الجدة والحداثة واإلبتكار

غير أن لمممكية الفكرية جانبيا األدبي الذي ال ،ولكل من الممكيتين جانبيا المالي  ،فمسفية ...أو اكتشاف أو أفكار 
والسبب في ذلك بسيط كون موضوع ىذه الممكية يتصل اتصاال  ،وبذلك أصبحت من أقدس الممكيات،يقوم بمال 

 .ر والتدبر والبحث والتعمم مباشرا بأقدس ما يممكو اإلنسان وىو العقل المتميز بالقوة الخارقة في التفكي

إن حقوق الممكية الفكرية ىي حقوق ترد عمى أشياء معنوية ناشئة عن نشاط فكري مبتكر، وتنقسم إلى حقوق      
ممكية أدبية وفنية والتي تنصب عمى اإلبداعات في مجال األدب والفنون، وحقوق ممكية صناعية ترتكز عمى اإلبتكار 

 ات التجارية في مجال الصناعات والممارس

وما نتج عنيا  91وقد بدأت الممكية الفكرية تظير وتتبمور كمفيوم قانوني مع قيام النيضة الصناعية في القرن       
قوانين لحماية أصحاب العقول لم وخاصة المتقدمة منيا إلى سن فاتجيت أغمب دول العا، من تقدم عممي وتكنولوجي 

حيث تنبيت تمك الدول إلى حقيقة أن ،والتجارية  ،الصناعية،العممية ،النابغة في كافة المجاالت الفنية واألدبية 
وذلك  ،نيضتيا وازدىارىا ال تقوم إال عمى اإلنتاج الفكري فكان ال بد من تحفيز أصحاب ىذا اإلنتاج وضمان حقوقيم

فتمتع أصحاب ىذه الحقوق ،والمعنوي ليم أو بالتطبيق العممي لما حققوه من ابداعات واختراعات  بتقديم العون المادي
بالحماية الختراعاتيم ومبتكراتيم واستغالليا في الدولة التي تعترف بيذه الحقوق يضمن استمرار العطاء والصون من 

 اإلعتداء .

بيد أن المالحظ أن حماية الحقوق  ،ى اإلقميم الوطنيوطنية تقرر الحماية عمتبعا لذلك تشريعات  فصدرت      
وبذلك  ،لمدول التي سجمت فييا ىذه الحقوق إعماال لمبدأ اإلقميمية الجغرافية كانت قاصرة فقط عمى الحدود  الفكرية

وتتعرض إلنتياكات عمى ،التي تسجل عمى أراضي دولة أجنبية  تمك الحقوقبدت ىذه القوانين عاجزة عن حماية 
والسبب في ىذا القصور ىو عدم شمول الحماية لمحقوق التي تسجل في الخارج إعماال لمبدأ  ،عيد الوطنيالص

 .وب فييا الحماية طماإلقميمية الذي يتطمب ضرورة تسجيميا في الدولة الم
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قتصار الحماية عمى الحدود         دى إلى ظيور لمدول أ الوطنية فقطكما أن اإللتزام الصارم بمقتضيات اإلقميمية وا 
نتاج المصنفات والسمع  ما والقرصنة لمحقوق محل الممكية الفكرية، وىوعمميات التقميد  مكن المقمدين من إعادة نسخ وا 

فكان ليذا الوضع ،دون إستئذان المالك األصمي ودون التعرض ألدنى حد من المساءلة خارج دولة المنشأ  والخدمات 
في نطاق  ة حقوق الممكية الفكريةوىو ما أظير بجالء ضرورة حماي، مظاىره السمبية خاصة عمى الدول المتقدمة 

وىذا نتيجة تزايد العالقات الدولية اإلقتصادية  ، حمايةالجر مبدأ اإلقميمية واإلتجاه نحو تدويل يب وذلك ،دولي
 إلنتاج الفكري يتميز بعدم وقوفو عند حدود دولة معينة بل يمتد إلى خارجيا فيو، وكذلك ألن اواإلجتماعية والثقافية 

 ينشرو الكتاب الذي يطبع في دولة و  ،، فاإلختراع ينفذ في دولة وتستفيد منو شعوب مختمف دول العالم  يتسم بالعالمية
لعالم بفضل استخدام األقمار األخرى وبرامج اإلذاعة والتمفزيون تنقل عبر األثير إلى أي مكان في ا دولال في

، وتكون حمايتو بالتالي  الفكرية جمعاء شريكة في اإلفادة من اإلنتاج يالصناعية ليذا الغرض ،مما يجعل من البشر 
نما عمى كافة دول العالم ، كما يجب أن تمتد إلى كافة المبدعين دون تفرقة بينيم  واجبة ليس عمى دولة بعينيا فقط وا 

ة، فطالما أن األعمال الفكرية تميل إلى الذيوع واإلنتشار في كافة دول العالم فسيحتاج األمر بسبب جنس أو جنسي
إذن عدم كفاية الحماية الوطنية لحقوقيم ، مما يحتم  .إلى حماية المؤلف أو المخترع خارج دولتو ، ويترتب عمى ذلك

 .اإللتجاء في ىذا الشأن إلى سبل الحماية الدولية 

م ىذا الوضع ورغبة في تكثيف العمل الدولي لتحقيق المصمحة المشتركة لممجتمع الدولي  أخذت الدول إذن أما       
تروج لفكرة تدويل  –باعتبارىا السباقة في حماية حقوق الممكية الفكرية وباعتبارىا مصدرة لمتكنولوجيا –الصناعية 

وأن توفير   ،اية في وضع غير مستقر وغير ثابتحمالحماية مدعية أن القوانين الوطنية وحدىا من شأنيا أن تجعل ال
مي ، كما سوف ينتج عنو تشجيع الحماية عمى صعيد دولي من شأنو أن يكون لو مردود ىائل عمى اإلقتصاد العال

 صناعات المختمفة وفتح باب التنافس بين مختمف الدول عمى نحو يضمن مزيدا من اإلنتاج وارتقاء في اإلبداع .لم

وبة لحقوق الممكية الفكرية جيدا ولم يستغرق البحث عن آليات تضمن بيا الدول المتقدمة توفير الحماية المطم       
فقد وجدت ىذه الدول ضالتيا في فكرة اإلتفاقيات الدولية فسعت جاىدة نحو إبرام العديد منيا في مختمف كبيرا ، 

ظام القانوني لمقواعد الموضوعية التي تحكم نظام الحماية في ظل ، محاولة منيا توحيد الن مجاالت الممكية الفكرية
 تباين التشريعات الوطنية الحامية لحقوق الممكية الفكرية.

ذلك أن انضمام إحدى الدول إلى معاىدة ما ال يعني أن نصوصيا ،غير أن األمر لم يتوقف عند ىذا الحد      
عتبارات ،كاإلبعض الدول تطبيق ىذه النصوص العتبارات عدة  فقد تيدر،سوف تدخل حيز النفاذ في كل األحوال 

 كن أن تنشب منازعات بين الدول في مجال الممكية الفكرية ، كما يمالقومية أو لتعارضيا مع نصوصيا الداخمية مثال
بين وحل ما ينشب من منازعات   االتفاقياتومن ىنا فقد أدركت الدول المتقدمة أن توفير الضمان لتنفيذ نصوص 

فقررت تمك الدول التنازل عن جزء من سيادتيا  ،تفاقيات ذاتياعن مسألة إبرام اال أىميتويقل في ىو أمر ال الدول 
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الممكية الفكرية حماية متخصصة في منظمة دولية  مزيد من الفوائد بأن أنشأت ليذا الغرضالمقابل الحصول عمى 
 ىي المنظمة العالمية لمممكية الفكرية .

غير أن التطورات التي عرفتيا الممكية الفكرية وعرفيا اإلقتصاد العالمي في الربع األخير من القرن العشرين       
أدت إلى زيادة األىمية التي تكتسبيا الحماية الدولية لتمك الممكية، فتعاظم الدور اإلقتصادي والتجاري الفاعل لمممكية 

ء أسس النظام اإلقتصادي العالمي الجديد إلى وضع أسس نظام دولي الفكرية ما دفع المجتمع الدولي في سياق إرسا
جديد لحماية الممكية الفكرية يراعي ضرورة الربط بين تحرير التجارة وتمك الحقوق، وذلك بإقحاميا في اإلطار التجاري 

ىي اإلطار -كمنظمة متخصصة في مجال التجارة الدولية  –فكانت منظمة التجارة العالمية  ،والمتعدد األطراف
المؤسسي الذي اىتم بحماية حقوق الممكية الفكرية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة إلى جانب المنظمة العالمية  

 حيث تعمل المنظمتان عمى توفير الحماية الالزمة لمممكية الفكرية عمى المستوى الدولي .،لمممكية الفكرية 

 لي :وبناءا عمى ذلك اخترنا لبحثنا العنوان التا

 حماية حقوق الممكية الفكرية عمى مستوى المنظمات الدولية المتخصصة

، ومن أىمية تدويل حمايتيا، حيث ممكية الفكرية ذاتيا حقوق الوقد استمد موضوع البحث أىميتو من أىمية       
لممتمتعين بيا، وال تأتي تحظى حقوق الممكية الفكرية بمكانة ميمة من بين الحقوق التي نظميا القانون ووفر الحماية 

بروزا من التجاوزات الحاصمة عمييا ، وال سيما  رة أكثر ذاتيا فحسب، بل تأتي بصو  قىذه األىمية من طبيعة الحقو 
لحركة اإلنتاج الذىني  المنطقيةوتبدو النتيجة  قيده بالحدود الوطنية لمدول ،تم بالعالمية وعدم سي يتر أن اإلنتاج الفك

يعات داخمية تتباين تباينا كبيرا في منظورىا ومفاىيميا بشأن اإلنتاج ر في ظل أنظمة قانونية وتش غير محدودة النطاق
ع المجال لحركة التقميد اتسا ،فيالفكري ،كما تتباين تبعا لذلك معايير الحماية التي تكفميا لمنتجات العقل البشري 

دول المنتجة لسمع الممكية الفكرية وتمك المستوردة مصالح الجارة الدولية، األمر الذي يضر بوالغش عمى مستوى الت
حقوق المبدعين  شيءوبين مصالح ىذه وتمك تضيع وقبل كل  ليا عمى حد سواء، وكذا مصالح المستيمك وغيرىا ،

ادي والتطور العممي صاعد عمى التقدم والرفاه اإلقتسوالمبتكرين أصحاب اإلمداد المتواصل من نتاج عقوليم والذي ي
 .لدوليم

وأمام كل ىذه الدوافع تظير الحاجة الممحة إلى إيجاد تنظيم عالمي لحماية حقوق الممكية الفكرية عن طريق       
ألصحابيا في  إبرام المعاىدات الدولية، بما يحقق التعاون بين الدول من أجل توفير الحماية الكافية وضمان الحقوق

يجاد أطر مؤسساتية دولية تتكفل باإلشراف عمى تنفيذ تمك كافة الدول التي يصميا إبداعيم ونتاجيم الفكري ، وا 
االتفاقيات وحل ما ينشب من منازعات في حقل الممكية الفكرية ، وذلك إليجاد نظام قانوني قوي متكامل يكفل 

 ية .طو عمى عناصر الممكية الفكر سالحماية لممبتكرين والمبدعين وحماية المشروعات المتنافسة من خطر التقميد وال
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يمت في توسيع سومازاد من اإلىتمام بحماية حقوق الممكية الفكرية دوليا الثورة المعموماتية والتكنولوجية التي أ     
ائل فاعمة سما أوجب عمى المجتمع الدولي إيجاد و  مفيوم الممكية الفكرية ليمتد إلى ما يعرف بالممكية الفكرية الرقمية،

مكية الفكرية في البيئة الرقمية تحت مظمة المنظمات الدولية الميتمة بحقل الممكية ر قانونية لحماية حقوق المط  وأ  
 الفكرية .

الدولية التي تدير اتفاقيات حقوق الممكية  المنظماتوق الممكية الفكرية في تمكين قكما تسيم الحماية الدولية لح     
من تشريعات  اين الدول ،فيذه االتفاقيات وما يساندىالفكرية في توفير المناخ المناسب ليتم التعاون األمثل فيما ب

ي صفة اإللزام وذلك لمنيوض باإلبتكارات ونشر المنفعة اإلنسانية المتبادلة في ظل نظام دولي متفق ستكتوطنية 
ة فييا في أي دولة يعميو، بدال من الصراعات واإلعتداءات عمى االبتكارات واإلبداعات ألشخاص بذلوا جيودا مضن

 الدول .من 

ة ىذا الموضوع ، فإنو لم ينل اإلىتمام الذي يستحقو ، فيو ال يزال بحاجة إلى الدراسة يوعمى الرغم من أىم     
 .ومن ىنا جاءت أسباب إختياري لو كموضوع لمدراسة  ،والبحث

ه متصال باب اختياري لموضوع البحث إلى قناعتي الشخصية وميولي لمبحث والتعمق فيو باعتبار سفتعود أ     
المتمثل في العالقات الدولية وقانون المنظمات الدولية ،ما دفعني لمبحث في دور كل من المنظمة  يبتخصص

التي تعتبر من  العالمية لحقوق الممكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية في حماية حقوق الممكية الفكرية ، ىذه األخيرة
من  91من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذا المادة  72ا في المادة أىم حقوق اإلنسان، والتي تم التأكيد عميي

 العيد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية  واإلجتماعية  والثقافية .

وق الممكية الفكرية قد أصبح ضرورة قكما تتأصل أىمية إختياري لمموضوع محل الدراسة في أن اإلىتمام بح     
يره اآللة وتحكمو التكنولوجيا ،ذلك أن اليدف من سي متطور يغذيو العقل وتر اممحة خاصة في عصر صناعي وتج

من خالل إدارة  ،نظام حماية حقوق الممكية الفكرية ىو تعزيز التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي في المجتمعات
 بتكار.القوانين والمعاىدات الدولية الخاصة بحقوق الممكية الفكرية ،مما يشجع اإلبداع واإل

،ونظرا لمدور الفعال الذي تضطمع بو في مجال تطوير اإلبداع والخمق إن اإلىتمام الدولي بالممكية الفكرية      
والتنمية اإلقتصادية والتطوير التقني والتكنولوجي وتشجيع عممية اإلستثمار، أدى إلى التفكير في ضرورة إنشاء ىيئات 

ة والدفاع عنيا ،بمحاربة أشكال اإلعتداءات ومساعدة الدول في عصرنة دولية متخصصة لمتعريف بالممكية الفكري
وتحديث تشريعاتيا لتتوافق مع بعضيا في مجال الممكية الفكرية ،وتحقيقا لذلك وجدت عمى الصعيد العالمي كل من 

عني لمبحث في أدوار لتحقيق تمك األغراض ،األمر الذي دفالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية 
 وجيود تمك المنظمات لتحقيق تمك األغراض .
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كما تمثل ىذه الدراسة محاولة مني لتدعيم المكتبة بمرجع متواضع في مجال البحث ،نظرا لعدم كفاية وافتقار       
ات سوالدراة مشابية ،وكذلك قمة المراجع واألبحاث سالكثير من الكتب المتخصصة في مجال الممكية الفكرية لدرا

 السابقة.

م لو أىداف يسعى الباحث إلى تحقيقيا، حيث تيدف ىذه سوال شك أن أي بحث ميما كان نوعو البد أن تر     
صة في حماية الممكية الفكرية وتبيان العالقة بينيما صالدراسة إلى تسميط الضوء عمى جيود المنظمات الدولية المتخ

الممكية الفكرية في اإلطار التجاري المتعدد األطراف واىتمام إضافة إلى الوقوف عمى األسباب التي أدت إلى إقحام 
 منظمة التجارة العالمية بيا رغم وجود منظمة متخصصة في مجال حماية الممكية الفكرية .

إلى التأكيد عمى أن الحماية المقررة لحقوق الممكية الفكرية دوليا ىي ضرورة أممتيا متطمبات كما ييدف بحثي      
دولية ،فبعد أن العصر، والتي جعمت الممكية الفكرية من أكثر المجاالت التي باتت تستقطب اإلىتمام في العالقات ال

أصبحت حقوق الممكية الفكرية في  ،مارأكممو عمى اإلنسان وحمايتو من ويالت الحروب والدكان البحث منصبا ب
نتاجاتو سذاتيا مجال لمدراسة بالن بة لمحماية التي يجب أن يتمتع بيا اإلنسان من ويالت أخرى تتعرض ليا أفكاره وا 

 .رقة والتقميد والقرصنة سكال

عالقات المختمفة التي تربط الكذلك من بين األىداف المسطرة في ىذا البحث ىو التطرق لمضوابط القانونية       
الناتجة عن حماية حقوق الممكية الفكرية عمى المستوى الدولي ،من خالل دراسة وتحميل مختمف االتفاقيات الدولية 

  .وتبيان الحقوق محل الحماية

ومما ال شك فيو أن أي باحث ميما كان مستواه ، فإنو يتمقى بطريقة أو بأخرى عراقيل وصعوبات تقف وتحول      
دون تحقيق ىدفو بيسر، وتختمف ىذه الصعوبات من بحث آلخر، وأما عن الصعوبات التي واجيتني عند إجراء ىذا 

راجع المتخصصة في الحماية الدولية لمممكية الفكرية ع المقام لذكرىا ، لعل أىميا قمة المسالبحث فيي كثيرة ال يت
إضافة إلى كون موضوع البحث واسع ومتشعب اشتمل عمى كافة جوانب الممكية الفكرية األدبية والممكية الفكرية 

وتثير العديد من اإلشكاليات حول تعريفيا الصناعية، وىي جوانب عمى قدر كبير من التنوع والتفرع في حد ذاتيا 
التفصيمية الخاصة بكل نوع واكتفيت  ريا القانوني، وغيرىا من األمور، وقد تجنبت في بحثي التطرق إلى األمو فيتكي

 بتعريف الحقوق محل الحماية عند دراسة القواعد الحمائية ليا .

دولية المنظمة االتفاقيات ال -طبيعير وىذا أم–ونظرا ليذا التنوع في حقوق الممكية الفكرية ،فقد تنوعت تبعا لذلك      
من االتفاقيات ،األمر الذي خمق لي لكل فرع وتشعب قواعدىا، ما زادني صعوبة في كيفية التعرض لذلك الكم اليائل 

وحرصا مني عمى عدم حدوث تضارب أو اختالف  مشكمة أخرى وىي كيفية تقسيم البحث ولمممة مواضيعو الكثيرة ،
 اقيات في إطار الجيود المبذولة من طرف كل منظمة في حمايةأو خمل موضوعي ومنيجي فقد تناولت تمك االتف
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،وكذلك من حقوق الممكية الفكرية وقمت بتحميل أىم األحكام الواردة في كل اتفاقية بما يخدم الموضوع محل البحث  
ألزمني بالحرص عمى األمر الذي  الصعوبات التي واجيتني إرتباط الموضوع بالجانب اإلقتصادي إرتباطا وثيق،

 تناول الجانب الحمائي لمممكية الفكرية من الناحية القانونية فقط .

من خالل كل ما قيل تعتبر فكرة الحماية الدولية لمممكية الفكرية الضمان الذي يتحقق عبره أحد أبرز األسباب       
مثل في منح صاحب الحق الفكري التي تدفع بالمؤلف أو المبدع أن يفصح عن مكامن إبداعو ،وىذه الفكرة تت

ضمانات ضد أي مخاطر قد تتعرض ليا أفكاره أو مؤلفاتو أو اختراعاتو سواءا كان ذلك في بمده األصمي أو في 
 قد يمحق بو جراء اإلعتداء عمى مصنفو أو اختراعو . رالخارج ،ضمانات يتحقق فييا معنى الحماية من كل خط

ب الحق الفكري بمنأى عنيا ويحقق لو األمان القانوني في حال تحققيا من فضمان ىذه المخاطر يجعل صاح       
 خالل ما تقوم بو تمك المنظمات الدولية من جيود في سبيل توفير الحماية الالزمة لحقوق الممكية الفكرية.

عن طريق  ونظرا لكون الممكية الفكرية ترد عمى حقوق معنوية ال تعرف حدودا ما استمزم حمايتيا دوليا       
لغيره المعاىدات الدولية من اإلعتداء عمييا باستغالليا ماليا دون إذن صاحبيا أو التعدي عمى مالكيا معنويا بنسبتيا 

القواعد والنصوص القانونية التي تعترف بحقوق الممكية الفكرية ،بل البد من إيجاد آلية  فعالة يكفي وضع فال 
نفا ذ ىذه الحقوق لمصمحة أصحابيا مما يضمن رد ما يقع من اعتداء عمى وسريعة لضمان تطبيق ىذه النصوص وا 

مة أظيرت أنواع جديدة من الحقوق ىذه الحقوق بكل الطرق والوسائل في ظل تطور تكنولوجي وثورة معموماتية ىائ
العالمية لذلك تدخمت المنظمات الدولية المتخصصة متمثمة في المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة التجارة 

 لحماية ىذه الحقوق .

 وبناءا عميو نطرح إشكالية البحث األساسية كالتالي :

 إلى أي حد تساهم المنظمات الدولية المتخصصة في حماية حقوق الممكية الفكرية ؟

 نوجزىا فيما يمي : الفرعيةوتتفرع عن ىذه اإلشكالية بعض اإلشكاليات 
 ماهي الحقوق القابمة لمحماية؟

 العالقة التي تربط المنظمتين ببعضهما في مجال حماية حقوق الممكية الفكرية ؟ماهي 
هل الحماية الدولية الحالية التي تكفمها المنظمتين كافية لحماية أصحاب حقوق الممكية الفكرية من اإلعتداءات 

 الحاصمة عميها في ظل تحديات ومفرزات العولمة ؟

جابة عمى اإلشكاليات        تقتضي طبيعة وخصوصية الموضوع التعامل مع عدة مناىج بطريقة  حة ،المطرو  وا 
متكاممة ومتناسقة من أجل اإللمام بمحاور الدراسة ،وفي ىذا اإلطار اعتمدنا عمى المنيج التاريخي الذي وظفناه عند 

ا عمى المنيج الوصفي وكذا نشوء المنظمتين ،كما اعتمدن ،التاريخية لمحماية الدولية لمممكية الفكرية مفيةدراسة الخ
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التحميمي عند دراسة وتحميل نصوص االتفاقيات الدولية وكذا أدوار المنظمتين في الحماية ،كما تم توظيف المنيج 
 المقارن عند الحاجة .

لماما بكل جوانب الموضوع       وحرصا مني عمى إيجاد توازن موضوعي ومنيجي لموضوع البحث وحصره في وا 
 يد بإشكالية البحث المطروحة، قمت بتقسيم البحث عمى النحو التالي :إطاره الحقيقي والتق

 مقدمة 

 .حماية حقوق الممكية الفكرية عمى مستوى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  القسم األول :
 . الحماية الدولية لحقوق الممكية الفكرية قبل إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الفصل األول:    
 في حماية حقوق الممكية الفكرية. العالمية لمممكية الفكريةمنظمة الدور  الفصل الثاني :    

  .العالميةقوق الممكية الفكرية عمى مستوى منظمة التجارة الحماية الدولية لح القسم الثاني :
 .حماية حقوق الممكية الفكرية ومعاييرىا في منظمة التجارة العالمية  الفصل األول:    
 إنفاذ حقوق الممكية الفكرية وتسوية منازعاتيا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. الفصل الثاني :    

 خاتمة.
       

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 القســـــم األول
عمى  ة الفكريةـة حقوق الممكيـحماي

ة ـة العالمية لمممكيـالمنظم مستـوى
 ةيـالفكر 

 

 



10 
 

 األول القسم
 ةيالمنظمة العالمية لمممكية الفكر  عمى مستوىحقوق الممكية الفكرية لالحماية الدولية 

أسمى صور حقوؽ الممكية الرتباطيا بأقدس ما يممكو اإلنساف وىو العقؿ  1تشكؿ حقوؽ الممكية الفكرية        
ف إطبلؽ الطاقات اإلبداعية ليذا العقؿ يستمـز ضماف حمايتيا و ، البشري صونا ليا رعايتيا في التشريعات المختمفة وا 

 وىو ما يعرؼ بمصطمح حماية حقوؽ الممكية الفكرية . ،مف أي اعتداء

أعقب الثورة نتيجة لمتطور الصناعي والتجاري اليائؿ الذي  دوليا حقوؽ الممكية الفكريةوقد بدأت حماية       
وانتشار وسائؿ االتصاؿ المختمفة والتي ساىمت بسيولة في انتقاؿ السمع والخدمات ، 19الصناعية خبلؿ القرف 

وفي ظؿ تبايف التشريعات الوطنية الحامية لحقوؽ الممكية الفكرية مف  ،والتكنولوجيا دوف قيد أو حد مف دولة ألخرى
عماال إقميميا في حاؿ اإلعتداء عمييا بالغش والتقميد إتوفير الحماية لتمؾ الحقوؽ خارج وأماـ قصورىا عف  مد آلخرب

ناجعة لبسط حماية حقوؽ الممكية  وسيمةفي البحث عف  -خاصة الصناعية -الدوؿ  بدأت ،2لمبدأ إقميمية القانوف
حيث تتمثؿ الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية في تمؾ القواعد والنظـ القانونية التي  ،الفكرية عمى المستوى الدولي

تتقرر بيف مجموعة مف الدوؿ بموجب اتفاؽ ممـز بينيـ يقرر ما ليـ مف حقوؽ وما عمييـ مف واجبات بغية إنفاذ 
ة يالدول االتفاقياتإلى فكرة إبراـ لتيتدي  ،وعادلة ألصحاب تمؾ الحقوؽ التي ترد عمى الممكية الفكريةحماية فعالة 

بأف تنازلت عف جزء مف سيادتيا  ،يؼ جيودىا مف أجؿ تفعيؿ الحماية الدولية لمممكية الفكريةثلتواصؿ تكالجماعية 
كما تعمؿ  ،ولية المبرمة في مجاؿ الممكية الفكريةالد االتفاقياتفأنشأت منظمات دولية متخصصة تشرؼ عمى تنفيذ 

دارة المسائؿ  بالممكية الفكرية ، فتحقؽ المراد بإنشاء المنظمة العالمية لمممكية  المتعمقةعمى حكـ وتنظيـ وتنسيؽ وا 
بشكؿ عاـ عمى  والتي أسيمت في خمؽ نوع جديد مف قواعد القانوف الدولي يعنى بحماية الممكية الفكرية الفكرية

 شأف داخمي . بالمسألةاالىتماـ  بعد ما كاف ،يالمستوى العالم
                                                           

مؤلفا أو إختراع ، وتنقسـ تمؾ الحقوؽ إلى نوعيف : أحدىما حقوؽ الممكية كاف  حقوؽ الممكية الفكرية ىي نتاج الفكر واإلبداع سواء    1
وتشمؿ كؿ إنتاج أدبي أو فني ... أيا كاف شكؿ التعبير عنو ، وثانييما حقوؽ الممكية الصناعية والتي  (،حقوؽ المؤلؼ)األدبية والفنية  

وع كبراءة االختراع أو الشكؿ كالرسـو والنماذج الصناعية ، وحقوؽ تتفرع بدورىا إلى حقوؽ ترد عمى ابتكارات جديدة سواء مف حيث الموض
 ترد عمى شارات مميزة كالعبلمات التجارية وتسميات المنشأ ...

 9،ص  1،2009، دار الفكر الجامعي ، ط، اإلسكندرية عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي  :أنظر
بما تدره  واالنتفاع:"سمطة مباشرة يعطييا القانوف لشخص عمى كافة منتجات عقمو وتفكيره وتمنحو مكنة االستئثار  ياوتعرؼ أيضا بأن-

 عميو ىذه األفكار مف مردود مالي خبلؿ المدة المحددة قانونا دوف منازعة أو اعتراض مف أحد "
 68،ص  1998دار الجيب ،  ، ، عمافرداتيا وطرؽ حمايتياالكسواني ) عامر محمود( ، الممكية الفكرية ، ماىيتيا ، مف  أنظر:

يقصد بمبدأ إقميمية القانوف أف قانوف الدولة ىو الذي يطبؽ عمى كؿ مف يقيـ بيا وما يدور داخؿ حدودىا وفوؽ إقميميا بغض النظر    2 
ؿ ال يطبؽ بسيادة دولة أخرى ، وفي المقاعف جنسية المقيميف فييا ، وىو مظير مف مظاىر سيادة الدولة عمى إقميميا دوف أف تمس 

 .قانونيا عمى رعاياىا المقيميف خارجيا لخضوعيـ لقانوف الدولة التي يقيموف بيا 
 ولد محمود)الطيب(، حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية بيف المظاىر اإلقميمية والبعد الدولي واألىمية االقتصادية ،مجمة أنفاس أنظر:

 .232، ص2012، 4حقوقية ، العدد 
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قد عرؼ تطورا كبيرا قبؿ إنشاء المنظمة العالمية  وجدير بالذكر أف التنظيـ الدولي لحماية حقوؽ الممكية الفكرية
 .لمممكية الفكرية )الفصؿ األوؿ(، وفي ظؿ إنشائيا) الفصؿ الثاني( 

 الفصل األول 
 الحماية الدولية لحقوق الممكية الفكرية قبل إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

ف كاف  ،بؿ نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكريةقوحتى بعيد الفكرية بالحماية منذ أمد  تمتعت حقوؽ الممكية        وا 
لحماية الممكية الفكرية دوليا  كاف خبلؿ غير أف البداية الحقيقية  ،ذلؾ عمى مراحؿ مختمفة حسب ظيور ىذه الحقوؽ

وزيادة لممبادالت التجارية  ،تكنولوجي ،عممي عقب ما خمفتو الثورة الصناعية مف تطور19الربع األخير مف القرف 
فسارعت الدوؿ الصناعية إلى  ،زاد مف عمميات السطو والتقميد ما ،واتساع العبلقات الثقافية واإلقتصادية الدولية 

الدولية كمنفذ  االتفاقياتفأبرمت جممة مف  ،الداخمية وتباينيا التشريعاتتدارؾ الوضع بعد تفطنيا لقصور حماية 
خاصة في ظؿ غياب أي مؤسسة دولية تيتـ بمسائؿ الممكية ، ة الممكية الفكرية يلتوحيد الجيود الدولية في مجاؿ حما

 )المبحث األوؿ( . الفكرية

يجاد نظاـ دولي متوازف وميسر      لتستمر الجيود والحاجة لقياـ جية مسؤولة عمى تنفيذ تمؾ االتفاقيات لتطوير وا 
  لنفاذ الممكية الفكرية، فظيرت المنظمة العالمية لمممكية )المبحث الثاني(.

 المبحث األول
المنظمة العالمية لمممكية نشأة  مىاإلتفاقيات الدولية لحماية الممكية الفكرية السابقة ع 

 الفكرية

الخاصة مما  بالظروؼإذ أنو يرتبط  ،ال يخفى أف التشريع يعتبر مف أكثر المسائؿ اتصاال بسيادة الدولة      
كما ال يخفى أيضا ما يتسـ بو اإلنتاج الفكري مف طابع  ،سمطة التشريع داخؿ إقميميابيستوجب وجوب إنفراد كؿ دولة 

 .عالمي يجعمو يتجاوز حدود الدولة 

التشريعات الفكر واالبتكار والتي لـ تستطع  انتشارإذف إزاء التناقض الحاصؿ بيف إقميمية القانوف وعالمية       
فوجدت الضالة  ،ػمدعاة إليجاد حؿ ليذا التناقضفكانت ىناؾ  ،الداخمية حميا وفقا لما تقتضيو العدالة ومراكز األفراد

ات يما بيف اتفاق االتفاقياتفتنوعت ىذه ،  19عقدىا منذ القرف الدولية الجماعية التي بدأ االتفاقياتالمنشودة في فكرة 
 الثاني(.واتفاقيات دولية خاصة بالممكية األدبية والفنية )المطمب ،األوؿ( اصة بالممكية الصناعية )المطمب دولية خ
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 المطمب األول   
 اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممكية الصناعية الحماية في إطار

ف مف الصعب الحصوؿ عمى اك 1دولية في مجاؿ الممكية الصناعية اتفاقيةوقبؿ إصدار أية  19خبلؿ القرف      
ىنا ومف  ،قوانيف تمؾ الدوؿ اختبلفا كبيرابسبب اختبلؼ ، حماية تمؾ الحقوؽ إلى حد ما في مختمؼ دوؿ العالـ 

اجة إلى تنسيؽ قوانيف الممكية الصناعية عمى أساس عالمي نتيجة التطور العممي والتكنولوجي وتزايد حجـ حال ظيرت
باتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية سنة  المساعيلتتوج  ،ىذا التناسؽ ضرورة ممحةمما جعؿ  ،التجارة الدولية

 .الفرع الثاني( مكممة ليا )ال االتفاقياتثـ تبلىا العديد مف  ،)الفرع األوؿ(  1883

 الفرع األول 
 الحماية الدولية لحماية حقوق الممكية الصناعية في اتفاقية باريس

الفرد  المبتكرالتي تشكؿ العمود الفقري لحماية حقوؽ الممكية الصناعية بيدؼ حماية  باريس اتفاقيةأبرمت       
)الفقرة  أىدافيا ومبادؤىا افيمنا ب نظرا ألىميتيا يتطمب األمرو  ،ة الصناعيةيأي تدويؿ حماية الممك ،خارج إقميـ دولتو

) الفقرة  ،مخصصيف التي خصت بيا مختمؼ فروع الممكية الصناعية لمحماية وكذا األحكاـ الموضوعية ،(األولى
و)الفقرة الثالثة( لحماية الشارات المميزة ، و)الفقرة الرابعة( ، لؤلحكاـ الموضوعية لحماية االبتكارات الجديدة الثانية( 

 .لقمع المنافسة غير المشروعة 
 

                                                           
 تجارية وصناعية تخوؿ صاحبيا قبؿ الكافة باستغبلؿ ابتكار جديد أو شارة مميزة . ةاستئثاريحقوؽ الممكية الصناعية ىي حقوؽ    1

  اآلفاؽ، دار ، الدار البيضاء -دراسة في القانوف المغربي واالتفاقيات الدولية  -الممكية الصناعية والتجارية  معبلؿ)فؤاد(، أنظر:
 .6، ص 2009، 1ط، المغربية لمنشر            

 . 9، ص 2008،  7، دار النيضة العربية ، ط، القاىرة، الممكية الصناعية  القميوبي )سميحة(وأيضا: 
*والحقوؽ التي ترد عمى مبتكرات جديدة ىي تمؾ التي تخوؿ صاحبيا حؽ احتكار استغبلؿ ابتكاره قبؿ العامة ويمكف أف ترد إما عمى:   

كبراءات اإلختراع  ،ابتكارات جديدة ذات قيمة نفعية وىي تمؾ اإلبتكارات التي تنطوي عمى ابتكار منتجات معينة ينتفع بيا المجتمع  -
  .والتصميمات الصناعية

مف االبتكار ويطمؽ عمى ىذا النوع ، ابتكارات جديدة ذات قيمة جمالية وىي ابتكارات ذات طابع فني تتناوؿ المنتجات مف حيث الشكؿ  -
 اصطبلحا الرسـو والنماذج الصناعية .

وىذه الشارات إما أف *أما الحقوؽ التي ترد عمى شارات مميزة فيي التي تمكف صاحبيا مف احتكار استغبلؿ شارة أو عبلمة مميزة ،
دـ في تمييز المنتجات يطمؽ عمييا تستخدـ في تمييز المنتجات أو المنشآت التجارية والصناعية أو مصدر المنتجات ، فاإلشارة التي تستخ

العبلمة التجارية أو الصناعية أو عبلمة الخدمة ،أما الشارة التي تستخدـ في تمييز المنشآت التجارية فيطمؽ عمييا اصطبلح االسـ 
 التجاري ، أما الشارات التي توضع لبياف مصدر المنتجات فتسمى مؤشرا جغرافيا أو تسمية منشأ أو بياف مصدر. 

  2004 ، سبتمبر6محبوبي)محمد(، تطور حقوؽ الممكية الفكرية ، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت ، العدد ر:أنظ
 49-47ص ص 

 10،9المرجع السابؽ، ص معبلؿ)فؤاد(، وأيضا:
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 الفقرة األولى 
 أهداف اتفاقية باريس ومبادؤها 

أماـ اقتصار الحماية القانونية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية عند الحدود اإلقميمية لمدولة التي تـ فييا تسجيؿ       
وأيضا تبايف الدوؿ في نطاؽ الحماية التي توفرىا لئلختراعات واإلبتكارات نظرا إلختبلؼ القانوف مف  ،تمؾ الحقوؽ

 خاصة إلى البحث عف وسيمة حماية ذات ضبغة عالمية . ، األمر الذي دفع الدوؿ الصناعية1دولة إلى أخرى

بدعوة  1873بصورة واضحة عندما قامت حكومة االمبراطورية النمساوية عاـ وقد تأكدت وبرزت ىذه الحاجة      
مف الدوؿ إلى إقامة معرض دولي لبلختراعات في فيينا، فأحجـ الكثيروف عف اإلشتراؾ خوفا مف عدـ توفير  العديد
 .2الجميور كذاميف عمى المعرض و مما أحدث صدمة كبيرة لمقائ ة القانونية الكافية لمنتجاتيـ التي ستعرض،الحماي

أماـ ، 3ونتيجة لذلؾ قامت النمسا بإصدار قانوف الحماية المؤقتة لممشتركيف بالمعرض عف منتجاتيـ الصناعية     
مما أدى إلى عقد ،إطار قانوني دولي يتعدى أقاليـ الدوؿ كؿ ىذه الظروؼ والدوافع تأكدت حقيقة ضرورة إيجاد 

مارس  20ـ عقد مؤتمر آخر في ث ، 1878كما عقد مؤتمر باريس سنة ،18734مؤتمر فيينا لتأىيؿ البراءات عاـ 
 باتفاؽتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية والمعروفة إدولة والتي أقرت وأخرجت إلى الوجود  11حضرتو  1883

الفقري لمحماية الدولية لمممكية  دوأصبحت العمو ، 1884جواف  08يا في سريان أوقد بد ،1883إتحاد باريس 
  . 5دولة وقد عرفت العديد مف التعديبلت 14عدد الموقعيف عمييا عند دخوليا حيز النفاذ كاف ، وقد بمغ الصناعية

                                                           
لة الواحدة ، وتمتد جذورىا ألوؿ  قانوف تجدر اإلشارة إلى أف بداية حماية براءة االختراع كانت فردية وبسيطة ال تتعدى آثارىا إقميـ الدو    1

، ثـ انتقؿ مبدأ حماية حؽ المخترع بصدور قانوف  1447مارس  19تناوؿ حقوؽ المخترع إلى جميورية فينيسيا )البندقية( بإيطاليا بتاريخ 
 1791انوف الفرنسي سنة ، ومف بعده صدر الق 1790ثـ أعقبو القانوف األمريكي لئلختراعات عاـ  1610اإلحتكارات اإلنجميزي سنة 

 الذي كاف أوؿ قانوف ينظـ عممية تسجيؿ البراءات .
 في العمـو القانونية براءة اإلختراع في القانوف الجزائري واتفاقية تريبس ، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير  رقيؽ ) ليندة(،أنظر:  

 .2،ص2015الحقوؽ والعمـو السياسية ، باتنة، اج لخضر، كمية حفكرية ،جامعة ال تخصص ممكية               
 وأيضا:

SAHIB EDDINE )A( ,La Propriété Intellectuelle-Facteur De Croissance  Et De Développement  

 Economiques- , Revue Marocaine De Droit ,N° 9, Novembre 2004 , p44 
  12،ص  2002،، منشورات المكتبة األكاديمية ، القاىرة رؤية جنوبية مستقبمية ،حامد)محمد رؤوؼ(، حقوؽ الممكية الفكرية  : أنظر   2
  2012، 1ط، ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف  الرحاحمة ) محمد سعد (، الخالدي ) إيناس(، مقدمات في الممكية الفكرية : أنظر   3

 .60ص 

  .255، ص  2006، 1دار الثقافة ، طأنظر: صالح) زٌن الدٌن ( ، شرح التشرٌعات الصناعٌة والتجارٌة ، عمان ،   4

 1934ف اجو  02وفي لندف في  1926نوفمبر  06والىاي في  1911وواشنطف 1900ديسمبر  14حيث عدلت في بروكسؿ في   5
 . 1979أكتوبر 02والمنقحة في  1967جويمية  14وستوكيولـ في  1958أكتوبر  31ولشبونة في 

  والتوزيع ، دار وائؿ لمنشر، عماف-دارسة مقارنة –أنظر: الكسواني)عامر محمود( ، القانوف الواجب تطبيقو عمى مسائؿ الممكية الفكرية 
 247،246ص،  2011 

 ، دار القاىرة  ،3والمعاىدات الدولية ،المجمد وأيضا: الدبيسي) مدحت(، موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية في مصر والتشريعات العربية 
 .333ص  ، 2015 ،محمود لمنشر 
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تنمو وتزدىر كمما اتسعت األسواؽ المغطاة بحماية موحدة وقد انطمقت المعاىدة مف فكرة أف التجارة والصناعة      
 وقواعد تضمف المنافسة المشروعة وىذا ما ابتغت المعاىدة تحقيقو بالتخمص مف نطاؽ اإلقميمية الضيقة إلى نطاؽ

 العالمية .

خترعيف إذا ما ىو إضفاء أكبر قدر مف الحماية لحقوؽ الم 1883باريس لسنة  اتفاقيةواليدؼ األساسي مف إبراـ      
وتطبؽ قواعد الحماية  ،وذلؾ طبقا لمبدأ إقميمية الحماية ،تجاوزت نطاؽ إقميـ الدولة التي منحت المخترع حمايتيا

 عمى جميع صور الممكية الصناعية وليست المخترعات فقط . االتفاقيةالمقررة في 

إلى تحقيؽ المساواة الفعمية بيف رعايا الدوؿ األعضاء بخصوص إقرار حماية حقوؽ الممكية  االتفاقيةكما تيدؼ      
فقد جاءت بقواعد تمثؿ الحد األدنى مف الحماية التي يجب أف يتمتع بيا رعايا الدوؿ األعضاء في كافة  ،الصناعية

كما تعتبر نصوص  ،لمدوؿ األعضاءوالتي أصبحت جزءا مف التشريع الوطني  االتفاقيةالدوؿ األخرى األعضاء في 
تصبح نصوصيا جزءا مف القانوف الوطني  االتفاقيةبمعنى أنو بمجرد مصادقة الدوؿ عمى ىذه  1ذاتية التنفيذ االتفاقية

كما يترتب  ،االتفاقيةالتي تقررىا ىذه في تمؾ الدوؿ دوف حاجة إلى أف تصدر ىذه األخيرة تشريعا يتضمف القواعد 
طبقا لما تقرره  االتفاقيةحكاـ أضموف تشريعيا الداخمي بما يتسؽ و الدوؿ تمقائيا مف م تعدؿضا أف عمى المصادقة أي

نماذج المنفعة براءات اإلختراع و أف الحماية المقررة لمممكية الصناعية  تشمؿ  االتفاقيةقررت  ، كما يامن 25المادة 
اري وبيانات المصدر أو وعبلمات الخدمة واإلسـ التجاعية والرسـو والنماذج الصناعية والعبلمات التجارية والصن

 .2تسميات المنشأ وكذا قمع المنافسة الغير مشروعة

ولكنيا وسعت مف مفيـو الممكية الصناعية  ،قصرت الحماية عمى تمؾ الصور العشر االتفاقيةومقتضى ذلؾ أف      
بقوليا: "تؤخذ الممكية الصناعية  3الفقرة  1ة حيث تدخؿ تحت تمؾ الصورة منتجات كثيرة ومتعددة نصت عمييا الماد

نما تطبؽ كذلؾ عمى الصناعات  ،بأوسع معانييا فبل يقتصر تطبيقيا عمى الصناعة والتجارة بمعناىا الحرفي وا 
لفواكو وعمى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثؿ األنبذة والحبوب وأوراؽ التبغ وا واالستخراجيةالزراعية 
 والمعادف والمياه المعدنية والبيرة والزىور والدقيؽ".والمواشي 

تنظـ آلية تنفيذىا وتطبيقيا  3رئيسية ئمبادو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عمى قواعد عامة  لقد احتوت    
منيا العامة المتعمقة  ،وذلؾ لمتخفيؼ مف اإلختبلفات الجوىرية لمتشريعات الداخمية لتمؾ الدوؿ ،والتزاـ األعضاء بيا

                                                           
 حقوؽ: الصغير )حساـ الديف عبد الغني(،الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الصناعية مف اتفاقية باريس إلى اتفاقية جوانب  أنظر   1

 الحكومييفالمرتبطة بالتجارة )التريبس( ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لممسؤوليف  الممكية الفكرية  
 جويمية15، 14نظمتيا المنظمة العالمية لمممكيةالفكرية )الويبو( بالتعاوف مع وزارة اإلعبلـ ، المنامة ،يومي  
 4، ص 2004 

 الممكية الصناعية  مف اتفاقية باريس لحماية 2الفقرة  1راجع : المادة    2
 أنظر:   3

LADAS )S  ,( Patents, Trademarks And Related Right Nationale And International Protection ,vol 1 

  Harvard,University Press , p 59 
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 ، كمبدأ الدولية، مبدأ عدـ التعارض، ومبدأ المعاممة الوطنية ، مبدأ األولوية باإلتفاقية وبحقوؽ الممكية الصناعية كافة
  .اسيأتي بيانيا الحق يومنيا الخاصة بكؿ نوع مف أنواع حقوؽ الممكية الصناعية الت

أف  االتفاقيةىذه  إعداد عندما أجازت لمدوؿ التي لـ تشترؾ في وعمي نصت اتفاقية باريسفقد  الدولية مبدأأما      
كما ، 1والتمتع بجميع مزاياىا االتفاقيةقبوؿ جميع أحكاـ  االنضماـويترتب تمقائيا عمى  ،تنضـ إلييا بناءا عمى طمبيا

 .2باريس بغض النظر عف نظاميا السياسي أو اإلقتصادي اتفاقيةيجوز ألي دولة أف تنضـ إلى 

يجوز لمدوؿ  الذي بموجبو مبدأ عدـ التعارضتـ إقرار مبدأ آخر وىو مف اتفاقية باريس  19ا لممادة فقوو      
وزيادة التعاوف فيما باريس أف تعقد فيما بينيا اتفاقيات خاصة مف أجؿ  حماية الممكية الصناعية  اتفاقيةاألطراؼ في 

  3باريس اتفاقيةأي تعارض بيف مبادئيا ومبادئ  االتفاقياتعمى أف ال تتضمف ىذه بينيا، 

في نطاؽ حماية الممكية الصناعية بيف عدة مجموعات مف الدوؿ               الخاصة االتفاقياتوقد تعاقبت 
 . 4التفاقيات التي انعقدت في النطاؽ األوروبيكا

حيث ، 2في المادة  نصت عميو  الوطنيةمبدأ المعاممة في حيف أقرت اإلتفاقية مبدأ ميـ إرتكزت عميو ىو      
أكدت فقرتيا األولى عمى أف يتمتع رعايا كؿ دولة عضو باالتفاقية في كافة الدوؿ األعضاء األخرى ، فيما يتعمؽ 

وذلؾ دوف  ،مؾ الدولة لمواطنيياأو التي تمنحيا في المستقبؿ قوانيف ت الممنوحةبحماية الممكية الصناعية بالمزايا 
ما لممواطنيف مف حؽ في وبذلؾ يكوف ليؤالء الرعايا  ،بالحقوؽ المقررة بصفة خاصة في ىذه االتفاقيةخبلؿ اإل

يمس حقوقيـ في ممكيتيـ الصناعية شريطة اتباع األوضاع والشروط ضد كؿ ما  فس وسائؿ الطعفنو  الحماية
 روضة عمى المواطنيف.فالم

 كاشتراط 5األخرىبيا ورعايا دوؿ االتحاد رابطة ما بيف الدوؿ المطموب توفير الحماية  دوال تتطمب االتفاقية وجو      
بوجوب اإلقامة بالدوؿ  تتعمؽر عمى الدوؿ أف تفرض أي شروط مف ذلؾ القبيؿ بؿ تحظ ،اإلقامة عمى سبيؿ المثاؿ

                                                           
  .مف اتفاقية باريس 21،22راجع: المادتيف :   1
 .35،ص 1983، ديواف المطبوعات الجامعية ،  ، الجزائر المنزالوي ) عباس حممي( ، الممكية الصناعية أنظر:   2
 .مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية  19المادة :راجع    3
حوؿ توحيد بعض عناصر حقوؽ ممكية البراءات ،واتفاقية "ميونيخ" الموقعة في  1963نوفمبر  27كاتفاقية "ستراسبورغ" الموقعة في    4
والمعروفة باالتفاقية األوروبية حوؿ براءات االختراع ، وكذا اتفاقية  1977أكتوبر  07دخمت حيز التنفيذ في والتي  1973أكتوبر  15

 . 1975ديسمبر  15"لوكسمبورغ"  والتي وقعتيا الدوؿ األعضاء في االتحاد االقتصادي األوروبي بتاريخ 
 دار الجامعة ، اإلسكندرية ،ة بيف القانوف الجزائري والقانوف المقارفبراءة االختراع ، اكتسابيا وحمايتيا القانوني،حساني) عمي( :أنظر

  .257-254صص  ، 2010 ة،الجديد 
 2009، 2منشورات الحمبي الحقوقية ، ط ،، بيروت  –دراسة في القانوف المقارف  -وأيضا: مغبغب)نعيـ(، الممكية الصناعية والتجارية

 .24،23ص 
  والتوزيع ابف خمدوف لمنشر ،، الجزائر  -الحقوؽ الفكرية-زراوي صالح) فرحة( ، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ، :أنظر  5

 .205،204ص  ، 2006 
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مبدأ المعاممة  بيا كشرط لتطبيؽنشأة تجارية أو صناعية التي تطمب فييا الحماية أو وجود م االتفاقيةاألطراؼ في 
 .مف اتفاقية باريس 2الفقرة  2وىو ما قررتو المادة الوطنية 

بؿ  ،فحسب االتفاقيةبباريس ال تقتصر عمى الدوؿ األطراؼ  اتفاقيةوجدير بالذكر أف الحماية التي تمنحيا      
ؤالء الرعايا مقيميف في دولة عضو يكوف ى شريطة أف، االتفاقيةفي تمؾ يستفيد منيا أيضا رعايا الدوؿ غير األعضاء 

  .االتفاقيةمف  3ما أكدتو المادة فييا مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وىو  يممكوفأو  االتفاقيةب

ويستفيد أيضا الشخص المعنوي بالحماية نفسيا المقررة وفقا التفاقية باريس وفي غياب نص خاص متعمؽ بجنسيتو  
 .1دولة ىو الذي يطبؽ في ىذه الحالةفإف القانوف العاـ لكؿ 

غير أنو واستثناءا مف مبدأ المعاممة الوطنية فإنو يجوز لمدوؿ األعضاء التمييز بيف مواطنييا واألجانب فيما     
كذلؾ يجوز لمدوؿ ،يتعمؽ باإلجراءات القضائية واإلدارية وقواعد اإلختصاص المنصوص عمييا في تشريعاتيا الوطنية 

ي يطالب فييا بالحماية أو تعييف وكيؿ ترط عمى األجانب تحديد محؿ مختار داخؿ الدولة العضو التشاألعضاء أف ت
 .3الفقرة  2بيا بحسب ما تقتضيو تشريعات الممكية الصناعية وىو ما أقرتو المادة 

وخشية أف تكوف أحكاـ التشريعات الوطنية لمدوؿ األعضاء مختمفة اختبلفا كبيرا في مدى إقرار الحماية      
لمواطنييا مف أصحاب حقوؽ الممكية الصناعية ، فقد اشتممت اتفاقية باريس عمى أحكاـ تقضي بأنو يجوز لرعايا 

التشريع الوطني واألحكاـ الموضوعية الواردة وفقا لمصمحتيـ الخاصة بيف تطبيؽ أحكاـ  يختارواالدوؿ األعضاء أف 
 .2في االتفاقية وىو ما يسمى بمبدأ الخيار

وقد نصت عمى ىذا  ،ولوية(مبدأ األسبقية )األأىمية كبرى  التي أولتيا أيضا اتفاقية باريس ومف المبادئ      
صوؿ انونيا لمحاحدى دوؿ االتحاد طمبا قودع في المبدأ يتمتع كؿ مف أووفقا ليذا ،مف اتفاقية باريس  4المادة  المبدأ

مفو فيما خو و نموذج صناعي أو عبلمة تجارية أو صناعية ىو أأ و رسـنموذج منفعة أعمى براءة اختراع أو تسجيؿ 
ودعيا خبلؿ المواعيد المحددة في االتفاقية  والوارد سبقية إذا أحؽ أب خرىطمبات مماثمة في الدوؿ األ بإيداعيختص 

شير بالنسبة لمعبلمات أ 6بالنسبة لبراءة االختراع  وشيرا  12( وىي 1ذكرىا في ذات المادة في الفقرة )ج( البند )
ـو االيداع وؿ وال يدخؿ يىذه المواعيد ابتداءا مف تاريخ  إيداع الطمب األالتجارية والرسـو والنماذج الصناعية وتسري 

داع الطمب ينت قدمت في تاريخ إلى ىذه الطمبات البلحقة كما لو كاف ينظر عندئذ إعمى أ، 3في احتساب ىذه المدة
الطمبات حؽ األفضمية واألولوية عمى الطمبات التي مف المحتمؿ أف تكوف قد قدمت مف ومف ىنا تكوف ليذه وؿ األ

 ميمة المحددة.قبؿ أشخاص آخريف بشأف اإلختراع نفسو خبلؿ ال

                                                           
 . 225أنظر: حساني) عمي( ، المرجع السابؽ، ص    1
 . 223، ص نفسوأنظر: حساني) عمي( ، المرجع    2
 . مف اتفاقية باريس 2 الفقرة ج البند 4راجع: المادة    3
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 .1قد عنصر الجدة بسبب نشر االختراعحيث أنيا ال تفذ قوتيا مف الطمب األوؿ المودع ،كما أف الطمبات البلحقة تأخ

دة المذكورة في كؿ وتجدر اإلشارة إلى أف صاحب أي حؽ مف حقوؽ الممكية الصناعية يتمتع بحقوؽ خبلؿ الم      
وعموما يشترط  ،منع أي تعدي عمى حقوؽ مودع الطمبالحؽ فييا وذلؾ ب دولة متعاقدة تـ إيداع طمب الحصوؿ عمى

أف يكوف ىذا ، و أف يتـ إيداع طمب اإليداع األوؿ في إحدى دوؿ اإلتحاد ،2بة بحؽ األولوية عدة شروط أىميالممطال
 البلحقة .اإليداع وفقا لموجو القانوني المطموب ويجب أف تتحقؽ وحدة الموضوع بيف الطمب األوؿ والطمبات 

بالضرورة أف ىذا اإليداع تـ  يوينشأ حؽ األولوية إذا تـ اإليداع األوؿ في دولة طرؼ في اإلتحاد وىذا ال يعن     
فالغاية مف مبدأ األفضمية )األسبقية( ىو التخفيؼ عمى صاحب حؽ في بمده األصمي ، مف طرؼ طالب البراءة

في جميع الدوؿ األعضاء التي يرغب في حماية حقو  ت متعددة ضرورة تقديـ طمبا مف بإعفائوالممكية الصناعية 
لدييا في آف واحد بمعنى أف إيداع الطمب األوؿ في دولة عضو ينشئ لصاحب الطمب حؽ األولوية عمى غيره الذي 

 يتقدـ بطمب لحماية ذات الحؽ خبلؿ المدة المقررة ليذه الحماية .

 ،حيث الخاصة بدفع الرسوـ أقرت بعض األحكاـ الخاصة بالميمةوتجدر اإلشارة أف اتفاقية باريس قد     
باريس عمى منح ميمة ألصحاب حقوؽ الممكية الصناعية لدفع الرسـو المقررة  اتفاقية)ثانيا( مف  5نصت المادة 

كما نصت نفس المادة عمى أنو يمكف لكؿ دولة أف تقرر بمقتضى  ،أشير 6لممحافظة عمى ىذه الحقوؽ وىي 
 تشريعيا الوطني أداء رسـ إضافي ناتج عف التأخير في سداد رسـو التسجيؿ.

 06فقد حددت سابقا في مؤتمر المراجعة المنعقد ببلىاي بتاريخ ،شير أ 6ة المقررة لدفع الرسـو لـ تكف الميمإف     
أكتوبر  11نة بتاريخ أشير خبلؿ مؤتمر مراجعة منعقد بمشبو  6كف تـ تمديدىا لغاية أشير ل 3بػػ  1925نوفمبر 
19583. 

أشير ولـ 6 خبلليا الرسـو الواجبة والمقررة بػػػوما يبلحظ أف اتفاقية باريس قد وضعت حدا أدنى لممدة التي تدفع      
 مدوؿ أف تمددىا دوف أف تنتقص منيا .تنص عمى حد أعمى ، بؿ تركت ذلؾ لكؿ دولة عمى حدة ،ومع ذلؾ يجوز ل

لى جانب المبادئ السابقة ىناؾ       أحكامو المادة  نظمتوقد ، في المعارض الدولية لحماية المؤقتة مبدأ اوا 
والذي بموجبو تمنح دوؿ  االتفاقيةمف المبادئ اليامة التي أقرتيا  المبدأحيث يعتبر ىذا  ،باريس اتفاقيةمف  11

اإلتحاد طبقا لتشريعيا الداخمي حماية مؤقتة لبلختراعات التي يمكف أف تكوف موضوعا لمبراءات وكذلؾ نماذج المنفعة 

                                                           
 الفكريةدراسة في إنفاذ القانوف الخاص المادي الجديد لمممكية –أنظر: زمـز ) عبد المنعـ ( ، الحماية الدولية لمممكية الفكرية    1

 .62،ص  2015مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ، ، القاىرة ، -دراسة مقارنة – 
 .206المرجع السابؽ، صزراوي صالح) فرحة( ، :أنظر  2

 أنظر: محبوبي ) محمد(، النظاـ القانوني لممبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية   3
 395، ص 2005،  د د ف ، واالتفاقيات الدولية ، الدار البيضاء 
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ة وبالنسبة لممنتجات التي تعرض في المعارض الدولية يوالرسـو والنماذج الصناعية والعبلمات الصناعية والتجار 
 رسميا والتي تقاـ عمى إقميـ أي دولة منيا .الرسمية أو المعترؼ بيا 

كمت ىذه الميمة لتشريع كؿ دولة عضو و لـ تتعرض لشروط اكتساب الحماية المؤقتة بحيث أ االتفاقيةوالمبلحظ أف 
 في اإلتحاد .

دارتيا فقد       وفقا  1897مارس  8تأسس اإلتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية في ولئلشراؼ عمى االتفاقية وا 
نحف نحمـ بأف » الذي وصؼ فكرة اإلتحاد بقولو :ة محامي فرنسي ىو "أوجيف بوليو "تحت رئاسلممادة األولى منيا ، 

يأتي اليـو الذي ننجح فيو مف خبلؿ تطوير التقدـ لكؿ التشريعات وأف نوحد تمؾ الحقوؽ وأف يتمتع المخترع بالحماية 
 .1« فما أروعو مف حمـفي كؿ مكاف وفي كؿ زماف بنفس الطريقة ، 

ويعتبر االتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية أوؿ مؤسسة لحماية الممكية الصناعية تيدؼ إلى حماية رعايا      
الدوؿ المعنيوف بالحصوؿ عمى حماية مبتكراتيـ الصناعية في الدوؿ األخرى وذلؾ بتوسيع نطاؽ الحماية خارج إقميـ 

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الغايات فيو يرتكز ، 2سية إلى تدويؿ حقوؽ الممكية الصناعيةكما ييدؼ بصفة أسا ،دوليـ 
مواطف الدولة  بمثابة األجنبيأوليا اعتبار الشخص المبتكر  ، قيةعمى تنفيذ مبدأيف أساسييف قامت عمييا االتفا

 .3األفضمية لمف سجؿ حقو قبؿ غيره وثانييما

اإلتحاد ،المجنة  تمكنو مف القياـ بالمياـ المخولة لو، وتتمثؿ في جمعيةويتوفر اإلتحاد عمى أجيزة إدارية      
وتجدر اإلشارة أف شخصية اإلتحاد ىي أدنى مف شخصية الدولة إال أنيا تماثؿ شخصية  ، 4المكتب الدولي التنفيذية 

المؤسسة العامة في القانوف اإلداري بمعنى أف اإلتحاد يتمتع بشخصية معنوية نظرية تناسب أىدافو ونشاطو وال 
  .5تتعداىا

 

                                                           
 ندوة الجمعية الدولية لحماية، ترجمة ىشاـ مرزوؽ ،-نظرة تاريخية–لحماية الممكية الصناعية  الدولي  و( ، اإلتحادتييجيوفري)جوا أنظر:  1

 بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية ،  "تحديات الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي"الممكية الصناعية بعنواف  
 144، ص  1997أكتوبر 23-21 ،الصناعية ، القاىرة 

 أنظر   2
ZHANG (SH), De LOMPI Au GATT.Protection Internationale Des Droits De La Propriété Intellectuelle      

-Evolution Et Actualité- , Paris,  Litec , 1994 ,p162 

 العربيةوأيضا : مارتر)ج،لوتز(، الدور المستقبمي لئلتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية ، ندوة اتفاقية الجات وأثرىا عمى الببلد 
 1995جانفي  17،18،نظميا الصندوؽ العربي لبلتحاد االقتصادي وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ، الكويت 
 144ص  

 37ص  ، 2010 ،1مجد لمنشر والتوزيع ، طلبناف،  أنظر: الحمصي )عمي نديـ ( ، الممكية الصناعية والتجارية ،  3
  .مف اتفاقية باريس 13،14،15لئلطبلع عمى وظائؼ واختصاصات األجيزة الثبلثة راجع المواد    4

 42ص ، 1983، 1ط دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ، عماف ،الناىي )صبلح الديف( ، الوجيز في الممكية الصناعية والتجارية ، أنظر:  5
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 الفقرة الثانية 
 وفقا التفاقية باريس اإلبتكارات الجديدةاألحكام الموضوعية لحماية  

الدولية التي أبرمت في العصر الحديث لحماية الممكية الصناعية ولقد  االتفاقياتتعتبر اتفاقية باريس أولى        
واألحكاـ  القواعدإضافة إلى  ،تضمنت مجموعة مف األحكاـ الخاصة لحماية كؿ فرع مف فروع الممكية الصناعية

، وسوؼ نتناوؿ األحكاـ الفروع التي يقتضي منا األمر الرجوع إلييا كحؽ األولويةف كؿ يالموضوعية المشتركة ب
   الموضوعية لحماية براءة اإلختراع ونماذج المنفعة والرسـو والنماذج الصناعية  تباعا .

 أنيا لـ ورغـ كثرتيا إال لحمايتياالمبلحظ عمى نصوص اتفاقية باريس والناظمة فبالنسبة لبراءة اإلختراع فإف      
 .تتناوؿ تعريؼ البراءة 

فعرؼ  ،نيمايالخمط بكثيرا ما يتـ  وحيث أن ،االختراع تعريؼلبراءة االختراع البد لنا مف  اوقبؿ أف نورد تعريف    
ابتكار جديد قابؿ لبلستغبلؿ الصناعي سواء كاف ذلؾ االكتشاؼ أو االبتكار متعمقا  أواالختراع بأنو :" كؿ اكتشاؼ 

فيكوف لممخترع نتيجة  1بمنتجات صناعية جديدة أـ بطرؽ ووسائؿ متعددة أو بيما معا ليكوف خارج إطار التقميد"
يمنح نظير اختراع يكوف وتعرؼ البراءة بأنيا حؽ استئثاري ،اختراعو أنو يحصؿ عمى ما يسمى ببراءة االختراع 

 .2طريقة جديدة إلنجاز عمؿ ما أو تقديـ حؿ تقني جديد لمشكمة ما تتيحإنتاجا أو عممية 

أما براءة اإلختراع فيقصد بيا "الوثيقة التي تصدرىا الدولة لممخترع اعترافا منيا بحقو فيما اخترع ،ولممكتشؼ      
تصة في الدولة إلى صاحب ىي شيادة رسمية تصدرىا جية إدارية مخاعترافا منيا بما اكتشؼ، فبراءة اإلختراع إذف 

واإلكتشاؼ ، فيستطيع ىذا األخير بمقتضى ىذه الشيادة إحتكار استغبلؿ اختراعو واكتشافو زراعيا ، تجاريا اإلختراع 
لئلختراع في مواجية صناعيا لمدة محددة وبقيود معينة ، كما يكوف لصاحب البراءة أف يتمسؾ بالحماية القانونية 

 ".3الغير

:" سند يخوؿ صاحب االختراع الحؽ في االستئثار باستغبلؿ اختراعو خبلؿ مدة معينة يسقط ىي  بعبارة أخرىأو     
 .4بعدىا االختراع في الممؾ العاـ بحيث يجوز آنذاؾ استغبللو مف طرؼ الكافة"

  

                                                           
 23، ص  2012دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف، أنظر: صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية ،   1
 63، ص 2005، 1دار وائؿ لمنشر ، ط عماف ،في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية ،وأيضا: الخشرـو )عبد اهلل( ، الوجيز   
 25، ص  2009،  1دار الفكر الجامعي، ط اإلسكندرية ،براءة االختراع ومعايير حمايتيا ،  عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(، : أنظر  2

 25،24المرجع السابؽ، ص ، أنظر: صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية  
3
   

 34، ص  2006،  52العدد ،دور براءة اإلختراع في نقؿ التكنولوجيا ،المجمة المغربية لمقانوف واإلقتصاد المسمومي)محمد(، : أنظر   4
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جب عمينا معرفة المواد و التفصيمية ألحكاـ حماية براءة االختراع ونماذج المنفعة وفقا التفاقية باريس  وقبؿ الدراسة    
 .وكذا حقوؽ مالؾ البراءة  االتفاقيةبموجب  االختراعالقابمة لمحصوؿ عمى براءة 

بأوسع معانييا بما يتناسب مع التطور  الصناعيةنجد أنيا تناولت الممكية  3فقرة ال 1 الرجوع لنص المادةبو     
 فوفقا لئلتفاقية فإف التوصؿ إلى طرؽ جديدة لتحسيف إنتاج زراعي يجوز أف يكوف محبل لمبراءة، الصناعي أنذاؾ 

 المنتجات الزراعية . حفظ وبالمثؿ ابتكار اآلالت الحديثة لمري والحرث وتمؾ التي تستخدـ في

فالرأي الراجح أنو ال يجوز الحصوؿ عنو عمى براءة اختراع  ،مف الحبوب واألزىارأما اكتشاؼ ناتج زراعي كنوع     
ف كاف مف الممكف ألنيا تتعمؽ غالبا ىنا بالكشؼ عف ظواىر طبيعية وال  يوجد العنصر االبتكاري الخاص باإلنساف وا 

 .1بمثابة عبلمة تجاريةلصاحب المنتج أف يتمتع بحماية إنتاجو عف طريؽ تسمية خاصة يطمقيا عميو فتصبح 

نما نصت  ،كاألدوية وطرؽ التشخيص والعبلج االختراعاتكذلؾ نبلحظ أف اتفاقية باريس لـ تنص عمى بعض      وا 
عمى إمكانية الحصوؿ عمى براءة اختراع سواء عمى المنتج أو الطريقة الصناعية نظرا لعدـ أىمية صناعة األدوية 

 . االتفاقيةإبراـ  وقت

و أصناعية بصورة عامة دوف حصر البراءات القد نصت عمى مختمؼ أنواع  4الفقرة  1ضا أف المادة ونجد أي    
 :فقد جاء نص المادة كما يمي ،تفاقية في أنيا كانت تؤسس لممدى البعيد وليس المدى القصيرلبلتحديد وىذا يحسب 

وبراءات  ردادياالست"تشمؿ براءة االختراع مختمؼ أنواع البراءات الصناعية التي تقرىا تشريعات دوؿ االتحاد كبراءات 
 ."التحسيف وبراءات وشيادات اإلضافة وغيرىا

إذف أماـ عدـ النص عمى المواد القابمة لمحصوؿ عمى براءة االختراع وفقا التفاقية باريس فتح الباب أماـ      
ختبلؼ القانوني حوؿ المجاالت القابمة لمحصوؿ عمى براءة االختراع بحيث يصبح المجاؿ القابؿ لمحصوؿ عمى اإل

دولة غير قابؿ لمحصوؿ عمى براءة اختراع في دولة أخرى وىو ما يؤدي إلى حرماف بعض  يبراءة اختراع ف
ة لبعض يمد الذي ال يوفر حماية قانونأو في ذلؾ الب ، المخترعيف مف حماية مخترعاتيـ في العديد مف البمداف

 االختراعات في بعض المجاالت. 

لى جانب المبادئ العامة السابؽ اإلشارة إلييا كحؽ ة براءة االختراع يأما األحكاـ الموضوعية المقررة لحما      وا 
 فيما يميفنوجزىا األولوية 

                                                           
 رشداف)سمماف الرشداف (،الحماية الدولية لبراءات االختراع وفقا التفاقية باريس والتريبس والقانوف المصري واألردني أنظر:  1

 قسـ البحوث والدراسات  ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه ، معيد البحوث والدراسات العربية ،-دراسة مقارنة              -
 100ص  ، 2013 ،القانونية ، القاىرة 

  82وأيضا: محمد محمود)منى جماؿ الديف( ، الحماية الدولية لبراءة اإلختراع في ضوء اتفاقية التريبس والقانوف المصري  رقـ 
 .168، ص 2004 ،ف  دد  ، ف ـد  ،2002لسنة                      
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عمالو قد تـ إ المبدأ، وتجدر اإلشارة أف ىذا  1مبدأ ميما وىو مبدأ استقبلؿ البراءات )ثانيا(4 المادة قرتأ لقد     
 .)ثانيا(4، وقد نصت عميو المادة  19002لذي لحؽ اتفاقية باريس عاـ كسؿ او ألوؿ مرة بموجب تعديؿ بر 

(  األسبقية أو األفضمية )لحؽ في األولويةفي الحقيقة نتيجة طبيعية لمبدأ ا ومبدأ استقبلؿ البراءات ىو      
الختراع والتي تـ الحصوؿ في اتفاقية باريس لمبراءات المتعددة عف نفس اؿ بيف البراءات ىو الحكـ المقرر فاالستقبل
واالستقبلؿ معناه أف البراءات الممنوحة عف ذات االختراع في كؿ الدوؿ األعضاء تعتبر عماؿ مبدأ األسبقية،عمييا بإ

  .3يا مف ارتباط في تاريخ التسجيؿاالستقبلؿ رغـ ما قد يكوف بينتماـ  بعضيا البعض منفصمة ومستقمة عف 

ويترتب عف ذلؾ أف إلغاء أو شطب البراءة في دولة عضو ال يعني بالتبعية التأثير عمى وجود البراءة بالشطب      
أو قامت بشطبيا ىي دولة تقديـ  ت البراءةغكانت الدولة التي أل أو التسجيؿ في أي دولة مف الدوؿ األخرى ، ولو

وال تكوف ىذه قانوف كؿ دولة  يالبراءة أمر يتقرر وفقا لمشروط واألحكاـ الواردة ف إلغاءوعمة ذلؾ أف  ،الطمب األوؿ
فاألمر غالبا يخضع لتقدير  ،الشروط بالضرورة متطابقة في قوانيف كؿ منيا وحتى ولو كانت متطابقة في أحكاميا

 ي كؿ دولة عمى حدة .السمطات المختصة ف

ورغـ أىمية ىذا المبدأ إال أنو ال يفوتنا في ىذا المقاـ ذكر مثالب تطبيؽ ىذا المبدأ فقد بالغت اتفاقية باريس في      
ة ويشكؿ عدوانا عمى مصالحيا ويتأكد ذلؾ بصفة خاصة في الحاالت التي قد يتقريره عمى نحو قد يضر بالدوؿ النام

بل بسبب عدـ توفر الشروط الموضوعية لبلختراع مث مصركدولة يصدر فييا حكـ قضائي ببطبلف براءة ما خارج 
خاصة حؽ الصناعي ، ومع ذلؾ تستمر البراءة صحيحة منتجة آلثارىا وبصفة  لمتطبيؽة يكشرط الجدة أو عدـ القابم

بما يضر بمف  مصرمالكيا في احتكار استغبلليا ماليا طواؿ مدة الحماية رغـ ثبوت بطبلنيا بحكـ قضائي خارج 
 مصرحيث يترتب عف ذلؾ ارتفاع أسعار المنتجات داخؿ  ،ي االستعانة بيذه البراءات مف المصانع الداخميةيرغب ف

لمبراءة بعقد ترخيص استغبلؿ عف نظيره مف أسعار  المصريتغؿ عف مثيمتيا بالخارج نتيجة المقابؿ الذي يدفعو المس
 . 4المنتجات بالخارج

ال يعتبر اختراعا في  الشيءفبل يعقؿ أف  ،وليذا السبب كاف يتعيف استثناء ىذه الحالة مف مبدأ استقبلؿ البراءات     
دولة أخرى بما يضر بالمصالح ، في حيف يعتبر اختراعا في الخارج لعدـ جدتو أو الستحالة تطبيقو بشكؿ صناعي

في الخارج ، ثـ يسارع إلى تسجيمو في  الشيءالمخترع سيئ النية الذي قد ينجح في تسجيؿ مثؿ ىذا ويحمي الوطنية 
 .مصردولتو وبعدىا يحكـ ببطبلف التسجيؿ في 

                                                           
 .ثانيا مف اتفاقية باريس  4راجع: المادة    1
 بالشريعة            مقارنة  دراسة –صناعية وأثرىا االقتصادي أنظر: الحداد)عبد المجيد محمد محسف( ، اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية ال   2

 .67، ص  2010دار الكتب القانونية ،  ،القاىرة ، -سبلميةاإل 
)عبد المنعـ( ، المرجع السابؽ، ص  أنظر   3  .89:زمـز
 359أنظر: القميوبي) سميحة( ، المرجع السابؽ، ص    4
)عبد المنعـ( ، المرجع السابؽ، ص    .90،89وأيضا: زمـز
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قد و   اإلجبارية باريس فيما يتعمؽ ببراءة اإلختراع بأحكاـ خاصة بما يعرؼ بالتراخيص اتفاقيةجاءت كما      
وتطوره مف خبلؿ تعاوف المجتمع الدولي في تطوير الحماية القانونية لبراءات  1الترخيص اإلجباري نشأةجاءت 

وقد انطمقت فكرة التراخيص االجبارية مف  ،االتفاقيات المبرمة لحماية الممكية الصناعيةاالختراع وخاصة في ظؿ 
واقع التزاـ مالؾ البراءة باستغبلؿ اختراعو المحمي في الدولة مانحة البراءة ، ولذلؾ كاف الجزاء عدـ استغبلليا ىو 

منيا حؽ الدولة في تقرير  5تـ إبراـ إتفاقية باريس والتي أقرت المادة  1883سقوط ىذه البراءة الممنوحة ، وفي عاـ 
 .جزاء السقوط كجزاء االخبلؿ باإللتزاـ باستغبلؿ البراءة مف قبؿ المالؾ 

 مفادىا أفمجموعة مف األحكاـ والشروط الخاصة بالترخيص اإلجباري  مف اتفاقية باريس 5وقد تضمنت المادة     
جزاء إخبللو س ياء األساسي لتعسؼ مالؾ البراءة في استغبلؿ حقو اإلستئثاري ولىو اإلجر  الترخيص اإلجباري

حيث يحؽ لكؿ دولة مف دوؿ اإلتحاد اتخاذ اإلجراءات التشريعية طبقا لقانونيا الوطني لمواجية تعسؼ مالؾ  ،باإللتزاـ
 عاميف مف منح الترخيص اإلجباريمرور سقوط البراءة جزاء احتياطي ، ال تقبؿ الدعوى بو إال بعد  ،كما أفالبراءة 

مف ذات المادة عدـ جواز منح  4أضافت الفقرة أ البند  وقد ، مف اتفاقية باريس 3البند الفقرة أ  5المادة وىو ما قررتو 
سنوات مف تاريخ  3سنوات مف تاريخ إيداع البراءة أو  4الترخيص اإلجباري قبؿ مرور الميمة المحددة لذلؾ وىي 

 منح البراءة .

لمالؾ البراءة ، ولـ تحدد اتفاقية باريس معنى ال تمنح التراخيص اإلجبارية إذا كانت ىناؾ أعذار مشروعة و      
األعذار المشروعة التي يمكف األخذ بيا لعدـ منح الترخيص اإلجباري وبالتالي تترؾ لكؿ دولة حرية تحديد ما يمكف 

 .اعتباره أعذارا مشروعة
التشريعات في دوؿ عدـ الكفاية غير قسري فقد أعطت جباري الممنوح لعدـ اإلستغبلؿ أو الترخيص اإلكما أف      

 الكما رخص لو فقط ،ماالتحاد الحؽ لمالؾ البراءة بالترخيص لمغير باستغبلؿ اإلختراع ولـ تجعمو مقتصرا عمى ال
يقـو بالترخيص بالباطف لشخص آخر باستغبلؿ ىذا  لو جبرا الذي يستغؿ االختراع أف يجوز أف يقـو المرخص

                                                           
الترخيص اإلجباري ىو:" عبارة عف تدابير تتخذىا السمطة العامة في مواجية ماالؾ البراءة بيدؼ تحقيؽ استغبلؿ اختراعو مف طرؼ    1

 الحكومة أو الغير المصرح لو لضرورة األمف القومي أو الحاالت الطارئة أو المنفعة العامة بدوف موافقة مالؾ البراءة ومرور مدة معينة 
نحو السمطة لمغير لتمبية احتياجات السوؽ بسبب عدـ استغبلؿ البراءة مف قبؿ المالؾ أو تعسفو في شروط منح الغير وىو ترخيص تم

سنوات مف تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات مف تاريخ تقديـ طمب البراءة  3ترخيصا اختياريا أو بسبب اإلختراعات المترابطة بشرط مرور 
 البراءة المتقاعس استغبلليا " مقابؿ عوض مالي يعطى لصاحب 

أو ىو "تصريح باستغبلؿ اإلختراع تمنحو السمطة الحكومية عادة في بعض الحاالت الخاصة المنصوص عمييا في القانوف وذلؾ عندما 
يعجز الشخص الراغب في استغبلؿ اإلختراع المشموؿ بالبراءة عف الحصوؿ عمى تصريح مف صاحبيا وطبقا لشروط خاصة وتنظيـ 

  .انوني معيف في مقابؿ مكافئة محددة لصاحب البراءة تصدر مع قرار منح الترخيصق
 .184أنظر: القميوبي) سميحة( ، المرجع السابؽ، ص 

 .210، ص  المرجع السابؽوأيضا : رشداف)سمماف الرشداف (،
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نازؿ مقترنا بالمحؿ التجاري أو مع جزء مف المشروع الذي يستغؿ فيو االختراع أو التنازؿ عنو ما لـ يكف ىذا الت
 .1الترخيص

وبخصوص حقوؽ صاحب براءة اإلختراع فقد نصت االتفاقية عمى حقو في االستئثار باستعماؿ واستغبلؿ      
لمالؾ البراءة أف يتنازؿ اختراعو دوف غيره وذلؾ طوؿ فترة الحماية التي تمنحيا البراءة ، كما أجازت أيضا االتفاقية 

ومع ذلؾ فإف المعاىدة لـ تحدد كيفية استغبلؿ  ،بؿ مادي يتـ االتفاؽ عميواعنيا أو يرخص لمغير بيا وذلؾ في مق
 .مالؾ البراءة لحقوقو مثبل كحقو في منع الغير مف بيع المنتج أو استخدامو

لى جانب براءة االختراع نصت اتفاقية باريس عمى حماية م      ت ليا نصوصا فردقد أ،فا يعرؼ بنماذج المنفعة وا 
ة القانونية الدولية المقررة في ىذه االتفاقية وخاصة في المادتيف يتضمنت فييا اإلشارة إلى شموؿ ىذه النماذج بالحما

 إال أنيا لـ تورد تعريفا ليا . ، ياأف اتفاقية باريس قد نظمت أحكاـ الحماية بشأن ، غيرمسةاالرابعة والخ

وتجدر اإلشارة أنو مف بيف اإلبتكارات الجديدة التي خصتيا اتفاقية باريس بالحماية إلى جانب براءة اإلختراع ،ما      
بيف حقوؽ الممكية الصناعية األخرى   تنكر والنماذج الصناعية أىمية اليعرؼ بالرسـو والنماذج الصناعية ، فممرسـو 

إذ يستخدميا المنتج والتاجر في تزيف وتزويؽ منتجاتو وبضاعتو لمنحيا طابعا خاصا بيا بيدؼ إغراء الزبائف في 
 يزىا عف غيرىا مف المنتجات والبضائع المماثمة ليا.يوكذلؾ لغرض تم ،شرائيا

الدولي بنفس الحماية التي تتمتع بيا البراءات والتي أرستيا  وتتمتع الرسـو والنماذج الصناعية عمى المستوى     
 إال أنيا لـ تورد تعريفا لياغير أف ىذه االتفاقية عمى الرغـ مف ارسائيا لقواعد حمائية  ،1883س سنة ياتفاقية بار 

  .يال

فبالدمج بيف  ،فقد عرفت الرسـو والنماذج الصناعية أحيانا بالدمج بينيما وأحيانا بتعريؼ كؿ مصطمح عمى حدة 
القالب الخارجي الجديد الذي تتجسـ فيو المنتجات والتنسيؽ  :"عرفت النماذج والرسـو الصناعية بأنيا المصطمحيف

والغرض منيا تجميؿ المنتجات الصناعية ، كما تقضي   ،الجديد لمخطوط عمى سطح المنتجات بألواف أو بغير ألواف
وعرفت أيضا بأنيا :"عبارة عف مجموعة مف األشكاؿ واأللواف ذات النظرة المثالية بعدـ انفصاليا عمى المنتجات" .

 وبالتالي جذب الزبائف لشرائياالطابع الخاص يتـ تطبيقيا عمى السمع والمنتجات عند صنعيا إلضفاء الجماؿ عمييا 
 .2"تفرغ فييا ينيا أو النماذج التيوتفضيميا عمى مثيبلتيا لمرسـو التي تز 

" كؿ ترتيب لمخطوط يعطي  :أما التعاريؼ التي أعطيت لكؿ مصطمح عمى حدة فقد عرؼ الرسـ الصناعي بأنو      
ة أو آلية أو السمعة طابعا مميزا عف مثيبلتيا مموف أو غير مموف الستخدامو في اإلنتاج الصناعي بوسيمة يدوي

                                                           
 صري والجزائري واتفاقية التريبس التشريعيف المالترخيص اإلجباري إلستغبلؿ براءة اإلختراع في أنظر: بف عزة )محمد األميف(،    1

 29، ص  2010المنصورة، دار الفكر والقانوف ، 

 الحامد ، دار ، عماف -دراسة قانونية مقارنة –البياتي )صداـ سعد اهلل محمد (، النظاـ القانوني لمرسـو والنماذج الصناعية  : أنظر  2
 .27، ص  2002لمنشر والتوزيع ،   
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"شكؿ مجسـ لمسمعة يعطي ليا طابعا مميزا جميبل وجذابا  وأما النموذج الصناعي فيو:كيماوية وغير ذلؾ "،
 .1"الستخدامو في االنتاج الصناعي

وتقدـ طوط عمى سطح مستوي والتي تمثؿ الصور تنظيـ األلواف والخ :"كما عرفت الرسـو الصناعية أيضا بأنيا     
 .2بوضوح" لمشيءفيي جمع وترتيب المواد التي تحدد النقش البارز  أما النماذج"،كف التعرؼ عميو " مشكبل مميزا م

الصناعية بأنيا ابتكارات ترد عمى شكؿ المنتجات أي عمى مظيرىا يتضح مف التعاريؼ السابقة لمرسـو والنماذج      
نموذج الصناعي يختمؼ عف كما يتضح أيضا أف ال ،طريقة انتاجياوال ترد عمى موضوع المنتجات أو  الخارجي

لنموذج الصناعي عنو وىو ما يجعؿ االوعاء الذي يحوي المنتج أو يعبر ىو فالنموذج  ،و الرسـ الصناعيالتصميـ أ
د التي يصنع فييا المنتج الصناعي أو الحرفي واقالب ثبلثي األبعاد يتـ تشكيمو مف المادة أو الم يأتي دائما في شكؿ

في  ،أو شكؿ الحذاء الرياضي ... الخ نموذج كيياكؿ السيارات فيعتبرفقد تختمط أو ال تختمط بو خطوط أو ألواف 
النموذج  المدونة عمىخارجية الاف والرسومات والزخارؼ حيف أف الرسـ الصناعي ىو عبارة عف الخطوط واأللو 

، الذي ينتج  3الصناعي والتي تعطي لممنتج منظرا ورونقا جذابا بمعنى أنو يأتي ليجسد شكبل مبتكرا فنيا ثنائي األبعاد
 .األشكاؿ التي ترد عمى األقمشة والثيابك يعف تجميع الخطوط واأللواف يستعمؿ لتزييف منتج صناعي أو حرف

أما بالنسبة لمحماية الدولية لمرسـو والنماذج الصناعية في اتفاقية باريس فتخضع ىذه األخيرة لنفس المبادئ       
كما  ،التي أرستيا االتفاقية مف حيث استفادة رعايا الدوؿ األعضاء في االتفاقية بنفس الحماية المقررة لممواطنيف

تمنع يوكذلؾ ، 4يا تمؾ القوانيفيتنص عم يالشروط واالجراءات الت استيفاءشريطة داخمية لكؿ دولة القوانيف التقررىا 
شير مف تاريخ أ 6حقو في كؿ دولة عضو خبلؿ أجؿ  الرسـ أو النموذج الصناعي بحؽ أولوية تسجيؿ بصاح

مع خضوع نفس الرسـو والنماذج المسجمة في كؿ دولة إلى مبدأ  ،5إيداع الطمب األوؿ بشأنو في دولة أخرى
 ستقبللية الذي يجعؿ كؿ منيا يحيا ويموت وفقا لما تقرره قوانيف كؿ دولة.اال

ضافة لما تقدـ      النماذج ة الصناعية عدـ سقوط الحماية عف الرسـو و يفقد أقرت اتفاقية باريس لحماية الممك وا 
الفقرة ب مف اتفاقية باريس عمى أنو:"ال يجوز أف تكوف الحماية  5حيث نصت المادة  الصناعية لعدـ االستغبلؿ،

راد أشياء مماثمة لتمؾ يالخاصة بالرسـو والنماذج الصناعية عرضة لمسقوط بأية حاؿ سواء لعدـ االستغبلؿ أو الست

                                                           
 188،ص  1985المؤسسة الوطنية لمكتاب ، الجزائر، حسنيف ) محمد( ، الوجيز في الممكية الفكرية ،  أنظر:  1
 :أنظر  2

GUYENOT(J) ,Cours  De Droit Commercial , Paris, 1977, p 315 
 .351،352أنظر: معبلؿ)فؤاد(، المرجع السابؽ، ص   3

 أنظر:  4
PASSA (J) , Droit De La Propriété  Industrielle-  Marque Et Autres Signes Distinctifs, Dessins Et   

Modèles-, Beyrouth  ,Edition L.G.D.J, ,2009 , p755, 756 
 أنظر: 5

IBID ,P 756 
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اإللتزاـ باستغبلؿ الرسـ أو النموذج  قا ليذا النص يتبيف أف اتفاقية باريس لـ تأخذ بمبدأففو  ،الحماية "التي تشمميا 
 الصناعي.

 الفقرة الثالثة 
 وفقا التفاقية باريس الشارات المميزة األحكام الموضوعية لحماية  

تناولت اتفاقية باريس حماية الشارات المميزة المتمثمة في العبلمات التجارية ، االسـ التجاري، تسميات المنشأ        
 .والتي سنتناوؿ أحكاميا الموضوعية تباعا

مما كانت طبيعة الحياة البشرية تتطمب انتقاؿ السمع مف بمد االنتاج إلى بمد االستيبلؾ فقد ظيرت الحاجة ف      
لذا فقد خصت اتفاقية باريس لحماية الممكية  ،1قميميا كما في داخموجارية خارج إجة ذلؾ لحماية العبلمات التنتي

إضافة إلى المبادئ الرئيسية التي تسري عمى كؿ فروع  ،الصناعية العبلمات التجارية بمجموعة مف القواعد لحمايتيا
 في األولوية السابؽ اإلشارة إلييما .الممكية الصناعية وىما مبدأ المعاممة الوطنية ومبدأ الحؽ 

مى تمؾ القواعد الحمائية وأماـ عدـ ورود تعريؼ لمعبلمة التجارية في اتفاقية باريس ال بد لنا مف وقبؿ الولوج ع     
إذ يقصد بالعبلمة التجارية "كؿ رمز أو إشارة ظاىرة تمكف المقاولة مف تمييز منتجاتيا أو خدماتيا  ،مفيوميا توضيح

و الصانع عمى و داللة يضعيا التاجر أ"كؿ إشارة أ أو ىي، 2والدعاية ليا وضماف مصدرىا لجميور المستيمكيف"
لتمييز المنتجات عف غيرىا مف السمع المماثمة " أو بعبارة أخرى ىي "كؿ رمز  صنعياالمنتجات التي يقـو ببيعيا أو 

 ييتخذ شعارا مميزا لمنتجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو صناعة استراتيجية أو اتخذ شعارا لمخدمات الت
 .التجاريةوفيما يمي أىـ األحكاـ التي قررتيا اتفاقية باريس لحماية العبلمات  ،"3يؤدييا المشروع

يداع اإلمف اتفاقية باريس فإف شروط  1الفقرة  6فقا لممادة و ف التجاريةتسجيؿ العبلمات  لشروطفبالنسبة        
فالقانوف الوطني لمدولة التي يراد تسجيؿ العبلمة  ،دولة مف دوؿ االتحادخضع لمتشريع الوطني في كؿ تتسجيؿ الو 

جراءات تسجيميافييا ىو الذي يحدد شروط إيداع العبلمة    .وا 

                                                           
ثـ انجمترا  1868ثـ إيطاليا سنة  1857حيث بدأت حماية العبلمة التجارية داخمية ، حيث صدر أوؿ تشريع لحمايتيا في فرنسا سنة   1

 ونظرا لعدـ كفاية الحماية الداخمية أبرمت اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عمى المستوى الدولي . 1879سنة 
     دار دجمة لمنشر والتوزيع   األردف،، -دراسة تحميمية مقارنة –التدابير الحدودية لحماية الممكية الفكرية أنظر: شيرواف )ىادي اسماعيؿ( ، 

 19ص ،  2010 ،1ط              .
   النظاـ القانوني لمعبلمات في ضوء التشريع المغربي والمتعمؽ لحقوؽ الممكية الصناعية واالتفاقيات الدولية ،أنظر: محبوبي )محمد(  2

 .26، ص 2011،  2دار أبي رقراؽ لمطباعة والنشر، ط الرباط ،  
  وأيضا:

DIAMOND (S.A( ,Trademark Problemes And How To Avoid Them Publeshed , Chicago, By Grain  

 Books, 1981, p4 
 واإلقتصادية ، العددالحماية القانونية لمعبلمة التجارية المسجمة ،مجمة القانوف واالقتصاد لمبحوث القانونية  ،لقماف)رحى فاروؽ(أنظر:  3

 .12ص،  2008،  80 
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ومع ذلؾ ال يجوز ألي دولة مف دوؿ االتحاد أف ترفض تسجيؿ عبلمة مودعة في أي دولة مف دوؿ االتحاد بمعرفة 
وىو  المنشأ لى عدـ إيداع العبلمة أو تسجيميا أو تجديدىا في بمدإأحد رعايا دوؿ االتحاد أو تبطؿ تسجيميا استنادا 

 .6مف المادة  2ما قررتو الفقرة 

تعتبر العبلمة التي سجمت  منيا، إذ 3الفقرة  6وفقا لممادة  مبدأ استقبلؿ العبلماتكما أقرت اتفاقية باريس      
وفقا لمقانوف في إحدى دوؿ االتحاد مستقمة عف العبلمات التي سجمت في دوؿ االتحاد األخرى بما في ذلؾ دولة 

فإذا لـ يجدد تسجيؿ العبلمة أو أبطمت في دولة مف الدوؿ التي سجمت فييا فبل يعني ذلؾ أف تفقد العبلمة  ،المنشأ
 1بلؿ الحماية الخاصة بالعبلمة في كؿ دولة"قالحماية أو يبطؿ تسجيميا في الدوؿ األخرى وىو ما يعرؼ " بمبدأ است

 .19342ميا في مؤتمر لندف بلؿ العبلمات في تعديقخذت اتفاقية باريس بمبدأ استأوقد 

)خامسا( 6تمـز المادة  ، مف اتفاقية باريس 3الفقرة  6بلؿ العبلمات الذي قررتو المادة قستمبدأ ا واستنادا إلى     
كما يتـ حمايتيا  ،االتفاقية الدوؿ األعضاء بقبوؿ إيداع كؿ عبلمة مسجمة طبقا لقانوف دولة المنشأ مف 1الفقرة 

 .3بمعنى االستغناء عف مبدأ الفحص السابؽ لمتسجيؿ ،بالحالة التي ىي عمييا في دوؿ االتحاد األخرى

ويجوز لتمؾ الدوؿ أف تطمب قبؿ إجراء التسجيؿ تقديـ شيادة صادرة مف الجية المختصة تثبت حصوؿ تسجيؿ      
وبناءا عمى ذلؾ تمتـز جميع دوؿ ،ة أف تكوف مصادقا عمييا وال يشترط في ىذه الشياد ،العبلمة في بمدىا األصمي

االتحاد قبوؿ تسجيؿ العبلمة التي سبؽ تسجيميا في إحدى دوؿ االتحاد بالحالة التي يكوف عمييا عند تسجيميا في 
 .4بمدىا األصمي

يجب توافرىا في التشريع بيد أف تطبيؽ ىذا المبدأ يقتصر عمى شكؿ العبلمة ، وال يمتد إلى الشروط الموضوعية التي 
 .5الوطني لحماية العبلمة

 

                                                           
 .74، المرجع السابؽ ، ص لقماف)رحى فاروؽ( أنظر:   1

    في ضوء قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية الجديد واتفاقية التجارية   الغني(،الجديد في العبلماتالصغير )حساـ الديف عبد وأيضا: 
 21ص ، 2011،الجامعي  دار الفكراإلسكندرية ،  التريبس ، 

 11محبوبي)محمد(،الحماية الدولية لعبلمات التجارة أو الصناعة أو الخدمة ،المجمة المغربية لمقانوف والمقاوالت، العدد أنظر:    2
 .33ص  ، 2006أكتوبر                    

  ،اإلسكندريةترونية حجازي )عبد الفتاح بيومي ( ، مقدمة في حقوؽ الممكية الفكرية وحماية المستيمؾ في عقود التجارة االلك أنظر:   3
 .17، ص 2005،  1دار الفكر الجامعي ، ط  

 ، دار اإلسكندرية ،-دراسة مقارنة –الحماية القانونية لمعبلمات التجارية في الجميورية اليمنية  ،فواز)عبد الرحماف عمي ( أنظر:   4
 . 322ص  ،2011، الجامعة الجديدة  

 لمعبلماتندوة الويبو اإلقميمية  ،الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، اإلطار الدولي لمحماية في مجاؿ العبلمات التجارية :  أنظر   5
 والتجاريةنظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية والمعيد الوطني لمممكية الصناعية  ،التجارية ونظاـ مدريد                    
 .9، ص2004ديسمبر  7،8،)فرنسا( بالتعاوف مع المكتب المغربي لمممكية الصناعية والتجارية ، الدار البيضاء                     
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ذا كانت دوؿ االتحاد ممزمة بقبوؿ تسجيؿ أية عبلمة سبؽ تسجيميا في بمد المنشأ كمبدأ عاـ إال أف المادة  ،وا 
بمقتضاىا يجوز رفض تسجيؿ  1خامسا( الفقرة ب مف االتفاقية ذكرت بعض االستثناءات عمى سبيؿ الحصر)6

إذا كاف مف شأف  فيماىذه االستثناءات وتتمثؿ االتحاد رغـ تسجيميا في البمد األصمي  العبلمة التجارية في دوؿ
إذا كانت العبلمة مجردة  أو ،خبلؿ بالحقوؽ المكتسبة لمغير في الدولة التي تطمب فييا الحماية العبلمة اإلتسجيؿ 

شارات أو بيانات يمكف أف تستعمؿ في التجارة لمداللة عمى نوع تكوينيا قاصرا عمى إ مميزة أو كافمف أي صفة 
المنتجات وجودتيا أو كميتيا أو الغرض منيا أو قيمتيا أو محؿ منشأ المنتجات أو زمف اإلنتاج ، أو إذا كانت قد 

ولة التي تطمب فييا الحماية وىو ما أصبحت شائعة في المغة الجارية أو العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الد
مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب العامة والسيما إذا كاف مف شأنيا العبلمات  ،أو إذا 2الفقرة ب ، البند  6رتو المادة قر 

 تظميؿ الجميور.

ة يمكف أف نضيؼ أنو يتعيف عمى كؿ دولة مف الدوؿ المتعاقدة أف ترفض تسجيؿ العبلمة التجاري ،وأخيرا     
واشاراتيا ودمغاتيا الرسمية مف غير تصريح بذلؾ بشرط أف الدوؿ  يا إذا تضمنت شعارات إحدىوتحظر االنتفاع ب

، وتسري األحكاـ نفسيا عمى شيادات بعض 2يكوف قد سبؽ اإلببلغ عنيا عف طريؽ المكتب الدولي لمويبو
 )ثالثا( 6، وىو ما قررتو المادة ت والتسميات االشارات والمختصرا المنظمات الدولية الحكومية وأعبلميا وغيرىا مف

 3أقرت اتفاقية باريس في بعض موادىا حماية أنواع خاصة مف العبلمات منيا العبلمات الجماعيةكما       
 .التي سنركز عمييا في ىذا الموضع  والعبلمات المشيورة ،  4وعبلمات الخدمة

 

                                                           

  
 اإللكترونيةأنظر: حجازي )عبد الفتاح بيومي ( ، مقدمة في حقوؽ الممكية الفكرية وحماية المستيمؾ في عقود التجارة  أنظر:  1

 .17السابؽ، ص المرجع                          
  وأيضا : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(،الجديد في العبلمات التجارية في ضوء قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية الجديد

.26واتفاقية التريبس ، المرجع السابؽ، ص                         

   286، ص  2006،  1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ط عماف، صبلح ) زيف الديف(، العبلمات التجارية وطنيا ودوليا ، : أنظر  2
تمؾ العبلمة التي تستعمؿ )ثانيا( ، ويقصد بالعبلمة الجماعية 7نظمت اتفاقية باريس أحكاـ حماية العبلمة الجماعية بموجب المادة    3

حيث طريقة التصنيع أو التحظير أو النوعية أو  لمداللة عمى صفات المنتجات أو البضائع أو الخدمات سواء مف حيث بمد المنشأ أو مف
 أي صفات أخرى وعادة ما يكوف مالؾ العبلمة التجارية مؤسسة أو جمعية يمتـز األعضاء فييا باستعماؿ تمؾ العبلمة. 

 .440، المرجع السابؽ ،ص  صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية أنظر:
)سادسا( ويقصد بعبلمة الخدمة تمؾ العبلمة التي تستخدـ لتمييز الخدمات  6مة الخدمة بموجب المادة أقرت اتفاقية باريس حماية عبل  4

المطاعـ ، الفنادؽ، ومف ثـ فإف عبلمة الخدمة تقـو بذات وظيفة عبلمة السمعة مع اختبلؼ وحيد بينيما ،التي يقدميا المشروع مثؿ البنوؾ 
  .السمع بينما تستخدـ عبلمة الخدمة في تمييز الخدماتوىو أف عبلمة السمعة تستخدـ في تمييز 

  9ص  ،أنظر: الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، اإلطار الدولي لمحماية في مجاؿ العبلمات التجارية ،المرجع السابؽ
 .288وأيضا: صبلح ) زيف الديف(، العبلمات التجارية وطنيا ودوليا ، المرجع السابؽ، ص 
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العبلمة التي تتمتع بمعرفة واسعة بيف جميور المستيمكيف وسمعة ويقصد بالعبلمة المشيورة عموما " تمؾ       
ودعاية عمى مستوى العالـ وليا قيمة مالية عالية في السوؽ "أو ىي :"تمؾ العبلمة التي فرضت ذاتيا عمى الجميور 

 .1"بازدياد االستعماؿ والدعاية التي كانت عمبل ليا

حيث يجوز ألي مف ،)ثانيا( أحكاما خاصة لحماية العبلمة المشيورة  6لقد وضعت اتفاقية باريس في المادة      
الدوؿ األعضاء مف تمقاء نفسيا إذا سمح تشريعيا بذلؾ أو بناءا عمى طمب صاحب الشأف رفض أو إبطاؿ التسجيؿ 

أنيا إحداث لبس أو خمط مع عبلمة ترى أو حظر استخداـ عبلمة تجارية تمثؿ نسخا أو تقميدا أو ترجمة مف ش
يا التسجيؿ أو االستخداـ أنيا معروفة جيدا في ىذه الدولة باعتبارىا فعبل أنيا يالسمطة المختصة في الدولة التي تـ ف

وينطبؽ ذات الحكـ إذا كاف  ،عبلمة تخص شخص يتمتع بمزايا ىذه االتفاقية ، وتستخدـ لمنتجات مماثمة أو مشابية 
رئيسي مف تمؾ العبلمة التجارية يشكؿ نسخا ألية عبلمة معروفة جيدا أو تقميد مف شأنو إيجاد خمط أو ارتباط الجزء ال
 معيا.

نما مف مجرد كونيا شائعة الشيرة في  ،وال تنشأ الحماية المقررة لمعبلمة المشيورة مف تسجيميا أو استعماليا       وا 
عتبار العبلمة مشيورة أف تكوف معروفة عمى إلوىذا يعني أنو يكفي ،مسجمة الدولة التي يراد حمايتيا فييا ولو لـ تكف 

تحمؿ العبلمة قد تـ تسويقيا في التي نطاؽ واسع عف طريؽ حمبلت الدعاية واإلعبلف دوف اشتراط أف تكوف السمع 
 .2تمؾ الدولة

أو تشابو المنتجات التي تستخدـ وال تمتد الحماية في حاالت استعماؿ الغير لمعبلمة بصدد منتجات ال تماثؿ      
 3العبلمة المشيورة في تمييزىا ، كما أف الحماية المقررة لمعبلمة المشيورة تقتصر عمى تمييز المنتجات دوف الخدمات

مف ذات المادة فإنو يجب  3وطبقا  لمفقرة ،)ثانيا( يقتصر عمى العبلمة المشيورة المميزة لممنتجات  6ألف حكـ المادة 
سنوات مف تاريخ تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمة لممطالبة بشطبيا أو حظر استخداميا ويجوز  5ال تقؿ عف منح ميمة 

 لمدوؿ األعضاء أف تقرر فترة زمنية يجب المطالبة خبلليا بمنع استعماؿ مثؿ ىذه العبلمة.

جارية تالستعماؿ العبلمة منع ا )ثانيا( فبل يجوز تحديد أية ميمة لممطالبة بشطب أو6مف المادة  4وطبقا لمفقرة      
سنوات إلى حيف مؤتمر  3سنوات ىو أجؿ أدنى، وقد كاف ىذا األجؿ يبمغ  5إف أجؿ سجمت أو استعممت بسوء نية، 

                                                           
 43،ص  2013، 1، العدد 21خالد(،العبلمة التجارية المشيورة ،مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ، المجمدأنظر: عيسى)نيى   1

           يةبالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكر وأيضا: الشمري)محمد عبد الرحمف(، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة 
 .131، ص  2004درجة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كمية الحقوؽ،رسالة مقدمة لنيؿ ،التريبس() 

 أنظر: الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية العبلمات التجارية المشيورة ،ندوة الويبو الوطنية التدريبية حوؿ الممكية الفكرية   2
  7 - 5تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ) الويبو( بالتعاوف مع وزارة الخارجية ، مسقط ، مف  ،لمدبموماسييف 
 2، ص  2005سبتمبر  

 3أنظر: الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية العبلمات التجارية المشيورة ، المرجع نفسو، ص   3
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مراجعة اتفاقية باريس بمشبونة  وتعني كممة " أدنى" أف التشريع الوطني أو السمطات اإلدارية أو القضائية لكؿ دولة 
 .1سنوات 5بشرط أال يقؿ عف  عضو حرية في تحديدىا لؤلجؿ

مف ف المقرر في العديد مف، التنازؿ عف العبلمةإضافة إلى ما سبؽ تضمنت اتفاقية باريس أحكاما تتعمؽ ب      
ستخدـ العبلمة في تمييز منتجاتو العبلمة منفصمة عف المشروع الذي تالتنازؿ عف  يجوزالتشريعات المقارنة أنو ال 

فقررت أنو إذا كاف التنازؿ عف  ،خاطب تمؾ التشريعاترابعا( مف اتفاقية باريس أحكاما ت) 6ت المادة ضعوقد و 
إال إذا كاف مقترنا بانتقاؿ ممكية المشروع أو المحؿ التجاري  حا طبقا لتشريع إحدى دوؿ االتحادالعبلمة ال يعتبر صحي
المشروع أو المحؿ التجاري القائـ في تمؾ فإنو يكفي لصحة ىذا التنازؿ أف تنتقؿ ممكية جزء  ،الذي تخصو العبلمة

حقا استئثاريا في أف يضع أو يبيع في الدولة المشار إلييا المنتجات التي تحمؿ  منحوالدولة إلى المتنازؿ إليو مع 
 العبلمة المتنازؿ عنيا.

المتنازؿ إليو مف شأنو ومع ذلؾ ال تمتـز دوؿ اتحاد باريس بتطبيؽ ىذا الحكـ إذا كاف استعماؿ العبلمة بمعرفة       
عتيا أو صفاتيا الجوىرية ، وىو ما يتحمؿ العبلمة أو طب يالسيما فيما يتعمؽ بمصدر المنتجات الت، تضميؿ الجميور

 )رابعا(. 6مف المادة  2أوجبتو الفقرة 

التنازؿ بنقؿ ممكية وىذا يعني أنو يجوز لمدوؿ في اتحاد باريس أف تشترط لصحة التنازؿ عف العبلمة أف يقترف      
ولتوفير حماية أكبر لمعبلمة  ،بكامؿ فروعو إلى المتنازؿ إليو المشروع الذي تستخدمو العبلمة في تمييز منتجاتو

عمى المصادرة عند االستيراد لممنتجات التي تحمؿ عبلمة أو اسما  9فقد نصت اتفاقية باريس في المادة ، ة يالتجار 
مشروع وجب عمى دوؿ االتحاد التي  غيرعبلمة بطريؽ رت أف كؿ منتج يحمؿ بطريؽ غير مشروع ، وقر  اتجاري

يكوف فييا ليذه العبلمة حؽ الحماية القانونية أف تقـو بمصادرتو ، كما يجب أف توقع المصادرة في الدولة التي 
ذا كاف تشريع الدولة ال يجيز ذلؾ يوضعت فييا العبلمة بطر  فيستعاض عف ذلؾ بحظر االستيراد ؽ غير مشروع ، وا 

 الدولة . داخل المصادرةأو 

أما إذا كاف تشريع الدولة ال يجيز ال المصادرة عند االستيراد وال حظر االستيراد وال المصادرة داخؿ الدولة  فإف       
يكمفيا قانوف تمؾ  يقررت بأف يستعاض عف ىذه االجراءات بالدعاوى والوسائؿ القانونية الت 9مف المادة  5الفقرة 

 الدولة لرعاياىا وذلؾ حتى يتـ التعديؿ البلـز في التشريع .

 

 

                                                           
 . 37أنظر: محبوبي)محمد(،الحماية الدولية لعبلمات التجارة أو الصناعة أو الخدمة ، المرجع السابؽ، ص   1
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ألحد فروع الممكية الصناعية وىو االسـ  قانونيةإضافة إلى العبلمة التجارية أقرت اتفاقية باريس حماية       
ة يمف عبلمة صناعية أو تجار  و تسجيمو سواءا كاف جزءاأدوف التزاـ بإيداعو وذلؾ في جميع دوؿ االتحاد  1التجاري

 .2تندة في ذلؾ عمى مبدأ المعاممة الوطنية وتطبيؽ مزاياهسممف االتفاقية  8أو لـ يكف وىو ما قررتو المادة 

وتجدر اإلشارة إلى أف اتفاقية باريس لـ تحدد شروط حماية االسـ التجاري وال نطاؽ ىذه الحماية مما يخمؽ صعوبة  
 في تطبيؽ مبدأ المعاممة الوطنية.

عف طريؽ مصادرة كؿ منتج يحمؿ بطريقة سـ التجاري كره ، فإف اتفاقية باريس تحمي اإلذإضافة إلى ما سبؽ      
و ليذا االسـ الحؽ أسما تجاريا عند استيراده في دوؿ االتحاد التي يكوف فييا ليذه العبلمة إو أغير مشروعة عبلمة 
، كما قررت حماية االسـ التجاري عف طريؽ  3اإلجراءاتوأوجبت عمى الدوؿ اتخاذ جممة مف ،في الحماية القانونية 

 . 4قمع المنافسة غير المشروعة

تحت مفيـو أوسع نطاقا وىو المؤشرات )البيانات( تندرج  والتي ات المنشأو تسميأأما عف بيانات المصدر        
الجغرافية والتي يقصد بيا" تمؾ المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة في إقميـ أو منطقة جغرافية متى كانت النوعية أو 

أنواع الممكية أحد ويعتبر ىذا المصطمح  ،5اجعة أساسا إلى منشئيا الجغرافي"الخصائص أو السمات األخرى ر 
تشمؿ حماية الممكية الصناعية براءات  " :مف اتفاقية باريس بقوليا 2الفقرة  1الصناعية حسب ما قررتو المادة 

                                                           
 واالسـ التجاري ىو التسمية التي يستخدميا التاجر لتمييز مشروعو التجاري وىو عنصر ىاـ مف عناصر المحؿ التجاري    1

 ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف ووسائؿ اإلعبلـ  ،ة الفكرية الصغير )حساـ الديف عبد الغني(،المدخؿ لمممكيأنظر: 
 . 13، ص .2004 جواف 16 ،المنامة،نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( بالتعاوف مع وزارة اإلعبلـ  

2
 لمزيد مف التفصيؿ حوؿ تطبيؽ مبدأ المعاممة الوطنية عمى حماية االسـ التجاري   
 الخاصبف دريس)حميمة(،حماية حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف أنظر:  

 .208، ص 2014،جامعة أبي بكر بمقايد ،كمية الحقوؽ ،تممساف                 
 مف اتفاؽ باريس . 9راجع: المادة   3
 .)ثانيا(  مف اتفاؽ باريس10راجع: المادة    4
 مجمة–دراسة في اتفاقية التريبس والقوانيف الوطنية –أنظر: فضمى)ىشاـ( ، حقوؽ الممكية الفكرية وحماية المؤشرات الجغرافية    5

 639،ص  2012منشورات كمية الحقوؽ ، جامعة القاىرة ، ،1العدد  الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية ، 
يقصد بتسميات المنشأ االسـ الجغرافي لبمد أو منطقة أو جزء مف منطقة أو ناحية مف شأنيا أف تعيف منتجات ترجع جودتيا التي كما  و -

بالمنطقة الجغرافية التي يعينيا البياف ،فيي تسمية لمنطقة اشتيرت بيا بصفة أساسية أو حصرية إلى العوامؿ الطبيعية أو البشرية المتصمة 
 جغرافية تشكؿ الموقع الذي ينشأ فيو المنتج والذي ترجع إليو خصائصو التي تعطيو جودتو التي عرؼ بيا .

 جامعة عبد ت التنميةأنظر: يسعد)حورية(، محتوى الممكية الفكرية ، الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديا
 .19، ص2013أفريؿ  28،29كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،بجاية ، يومي  ،ػ ةالرحماف مير             

* أما بيانات المصدر فتشير إلى الجية التي جاء منيا المنتج بوجو عاـ إضافة إلى المنطقة التي تمت فييا التعبئة والتصدير والطرح 
 .المصدر عموما إلى تحديد مصدر المنتجات أي المكاف الذي تأتي منو دوف أف تقترف بالجودة  لمتداوؿ وتيدؼ عبلمات

 التجارةالتنظيـ القانوني لمتراخيص االتفاقية في ضوء منظمة -اوي) ريـ سعودي( ، براءة االختراع في الصناعات الدوائية ، مسأنظر: 
 2011،  2 ، دار الثقافة، طعماف  ، -العالمية                

 . 367المرجع السابؽ، ص  يسعد)حورية(، وأيضا: 
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فقد قضت اتفاقية باريس في ، تسميات المنشأ وكذلؾ قمع المنافسة غير المشروعة" االختراع ... وبيانات المصدر أو
مف االتفاقية فيما يتعمؽ بالمصادرة عند االستيراد لممنتجات التي تحمؿ بيانات  9منيا بتطبيؽ أحكاـ المادة  10المادة 

كما قررت االتفاقية أيضا حماية  ،اجرصوص المنتج أو الصانع أو التمخالفة لمحقيقة بخصوص مصدرىا أو بخ
 .قية باريس)ثانيا( مف اتفا 10وىو ما قررتو المادة طريؽ قمع المنافسة غير المشروعة تسميات المنشأ عف 

 الفقرة الرابعة
 قمع المنافسة غير المشروعة

غير أنو عندما ،1عندما أبرمت اتفاقية باريس بشأف الممكية الصناعية لـ تعالج مبدأ المنافسة غير المشروعة        
المنافسة ( التي تناولت قمع ثانيا)10ضيفت إلييا المادة أ 1900ديسمبر في بروكسؿ سنة  14ي تـ تعديؿ االتفاقية ف

 1الفقرة  2قضت بو المادة  اغير المشروعة وتـ معالجتيا ألوؿ مرة باعتبارىا صورة مف صور الممكية الصناعية ،كم
 .2مف االتفاقية

ؿ الممكية يقد اعتبرت قمع المنافسة غير المشروعة مف قب 1967مف اتفاقية باريس  2الفقرة  1ورغـ أف المادة       
قواعد قمع المنافسة غير المشروعة تختمؼ عف غيرىا مف صور الممكية الصناعية في عدة وجوه  الصناعية ، إال أف 

شيادة مف   تتوقؼ عمى إيداع طمب أو إصدارأىميا أف الحماية المقررة قانونا ضد أعماؿ المنافسة غير المشروعة ال
بنص القانوف أو بمقتضى المبادئ العامة  جية اإلدارة تتضمف االعتراؼ بالحؽ في التمتع بالحماية، بؿ تقرر الحماية

التي يقـو عمييا عف طريؽ حظر األعماؿ التي تتناقض مع الشرؼ واألمانة في المعامبلت ،عمى أف ىذا ال يعني 
عدـ وجود ارتباط بيف قمع المنافسة غير المشروعة وصور الممكية الصناعية فكثيرا ما تمعب الحماية ضد المنافسة 

 ا مكمبل لحماية حقوؽ الممكية الصناعية.غير المشروعة دور 

)ثانيا( مف اتفاقية باريس األساس القانوني لنظاـ المنافسة غير المشروعة في النظـ  10عد نص المادة يو       
 ىعم1الفقرة  )ثانيا(10نص المادة ت  حيث ،حماية مف المنافسة غير المشروعةالقانونية التي تتضمف تشريعا ينظـ ال

 . "دوؿ االتحاد بأف تكفؿ لرعايا دوؿ االتحاد األخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة"تمتـز أنو 

وعرفت ذات المادة في فقرتيا الثانية المقصود بالمنافسة غير المشروعة بأنيا "كؿ منافسة تتعارض مع العادات 
 الشريفة في الشؤوف الصناعية والتجارية ".

                                                           
األعماؿ التي يقـو بيا شخص بقصد اإلضرار بشخص منافس أو تحقيؽ مكاسب مادية عمى  ويقصد بالمنافسة غير المشروعة عموما"   1

 حساب الغير باستخداـ طرؽ منافية لمقوانيف والعادات الشريفة "
 )التريبس( سميماف(، العبلمة المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة مف حقوؽ الممكية الفكريةأنظر: الغويري)عبد اهلل حميد 

 2006الحقوؽ ،  وقانوف العبلمات التجارية األردني ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف ،جامعة القاىرة ،كمية               
 282ص               

 . 85عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي، المرجع السابؽ، ص  :أنظر  2
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)ثانيا( ، كافة األعماؿ التي مف 10مف المادة  3المنافسة غير المشروعة وفقا لمفقرة عماؿ أوتدخؿ ضمف        
و منتوجاتو أو نشاطو الصناعي أو التجاري وكؿ نت لبسا مع منشأة أحد المنافسيف أطبيعتيا أف توجد بأية وسيمة كا

نافسيف أو منتوجاتو مأحد الف منشأة االدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاولة التجارة والتي مف طبيعتيا نزع الثقة ع
التجارة مف شأنو تضميؿ الجميور  يونشاطو الصناعي أو التجاري وكذا البيانات واالدعاءات التي يكوف استعماليا ف

 أو كميتيا. خصائصيا أو صبلحياتيا لبلستعماؿبالنسبة لطبيعة السمع أو طريقة تصنيعيا أو 

)ثانيا( مف 10ر المشروعة والذي جاءت بو المادة يالوارد ألعماؿ المنافسة غوالجدير بالمبلحظة أف التعداد      
أخرى تعتبرىا  تضيؼ أعماؿوعميو يمكف لتشريعات الدوؿ المتعاقدة أف  ،لحصرتفاقية جاء عمى سبيؿ المثاؿ ال ااال

 مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة.

وكذا المنافسة غير  لمحقيقةت التجارية أو البيانات المخالفة وعموما، فإف اتفاقية باريس مف أجؿ حماية العبلما     
المشروعة أوجبت عمى الدوؿ األعضاء فييا توفير وسائؿ الطعف القانونية المبلئمة لقمع جميع األعماؿ المشار إلييا 

 .1بطريقة فعالة )ثانيا( 10و  10و 9في المواد 

ألزمت االتفاقية دوؿ االتحاد بتوفير اإلجراءات التي تسمح لمنقابات واتحادات الصناعة والتجارة التي ال كما       
عماؿ لقمع جميع األإلى القضاء أو السمطات اإلدارية  بااللتجاءيتعارض وجودىا مع قوانيف الدوؿ التي تنتمي إلييا 

 لمنقاباتتطمب فييا الحماية  ييجيزىا قانوف الدولة الت يتفي الحدود ال)ثانيا( 10و 9،10المنصوص عمييا في المواد 
 .2واالتحادات التابعة لتمؾ الدولة

ة يجعؿ مبدأ المعاممة الوطنية يقوانينيا الداخم يإف عدـ إدراج الدوؿ المتعاقدة ألحكاـ المنافسة غير المشروعة ف     
مبدأ المعاممة قد تعترض  يوعمى ىذا األساس تـ إدراج ىذه األحكاـ الموضوعية لتجنب المشاكؿ الت ،مف دوف فائدة

 الوطنية داخؿ بعض دوؿ االتحاد .

ة الصناعية الدعامة الرئيسية التي يرتكز عمييا نظاـ الحماية الدولية ياتفاقية باريس لحماية الممك تعدورغـ ذلؾ      
 يكما ساىمت ف ،عمى المستوى الدولي بتمؾ الحقوؽلحقوؽ الممكية الصناعية باعتبارىا أوؿ وأقدـ اتفاقية اىتمت 

كما ، لياة مبلئمة يلتوفير حما التشريعاتف الدوؿ في مجاؿ الممكية الصناعية والتنسيؽ بيف مختمؼ يتعزيز التعاوف ب
 .مجاؿ الممكية الصناعية  يقميـ واحد فإأنيا  دوؿ عمىال)اتحاد باريس( لمعاممة  نتج عنيا اتحاد دولي

  

                                                           
 .مف اتفاقية باريس  1)ثالثا( الفقرة 10راجع: المادة    1
 .مف اتفاقية باريس 2)ثالثا( الفقرة 10راجع: المادة    2
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مف بينيا أنيا خففت مف  ،وتجدر اإلشارة أف اتفاقية باريس قد جاءت بجممة مف المزايا التي زادتيا أىمية      
االختبلفات الجوىرية لمتشريعات الداخمية لمدوؿ االعضاء، بحيث بمجرد مصادقة الدوؿ عمييا تصبح نصوصيا جزءا 

يتضمف القواعد الواردة في االتفاقية، كذلؾ تتضمف االتفاقية قواعد  مف القانوف الداخمي لتمؾ الدوؿ دوف إصدار قانوف
طريؽ منع اإلحتكارات والوسائؿ التي مف شأنيا تضميؿ الجميور، ومف جانب آخر  حماية لصالح المستيمؾ عف

مراعاتيا لممشاعر القومية والدينية لمفرد ولتاريخو وتراه الثقافي وذلؾ بعدـ حماية العبلمات التجارية التي تمس بالنظاـ 
 العاـ واآلداب العامة .

دولية لمممكية الصناعية، إال أف ذلؾ ال يعني أنيا تخمو مف عيوب لكف رغـ دورىا الفعاؿ في إرساء قواعد حماية      
الدوؿ إلى إقرار مبدأ المساواة في معاممة ألفراد  إضافةلعؿ أىميا عدـ وجود وسائؿ إنفاذ فعالة لتمؾ الحقوؽ، 

بيف الدوؿ لكف اإلختبلؼ البيف والواضح  األعضاء، ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف تكوف األطراؼ متعادلة في درجة التطور،
 المتقدمة والدوؿ النامية يحوؿ دوف تحقيؽ ىذا المبدأ واقعيا.

لى جانب اتفاقية باريس التي تعد القاعدة األساسية المنشئة لنظاـ الحماية      الدولية لحقوؽ الممكية الصناعية  وا 
ختمؼ فروع الممكية الصناعية استمرت الجيود الدولية لتعزيز الحماية بإبراـ جممة مف االتفاقيات الدولية الخاصة بم

، وتعتبر ىذه االتفاقيات مكممة التفاؽ باريس ألنيا سواء التي عالجتيا اتفاقية باريس أو المستحدثة التي لـ تعالجيا 
وىو ما متاحة لكؿ الدوؿ األعضاء فييا وىذه االتفاقيات منيا ما تـ إبرامو قبؿ نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

 .وىو ما تتـ دراستو الحقاومنيا ما تـ إبرامو بعد نشأتيا و في الفرع الموالي ، سنتناول

  الثانيالفرع 
 ظل االتفاقيات الالحقة عمى اتفاقية باريس ية حقوق الممكية الصناعية فيم حمايتدع

اتفاقيات خاصة فيما منيا لمدوؿ األعضاء في اإلتحاد أف تبـر  19لقد سمحت اتفاقية باريس مف خبلؿ المادة         
وبذلؾ أبرمت عدة اتفاقيات خاصة  بينيا لحماية الممكية الصناعية ،بشرط أال تتعارض أحكاـ ومبادئ ىذه االتفاقية،

 بحماية مختمؼ فروع الممكية الصناعية 

بحماية في اتفاقيات خاصة  والمتمثمة منظمة الويبو،وفي ىذا الموضع سنتكمـ عف االتفاقيات المبرمة قبؿ نشأة        
خاصة بالرسـو  واتفاقيات،الثانية(الفقرة )ة تسميات المنشأيواتفاقيات خاصة بحما ،(األولى الفقرة)العبلمات التجارية

 (.الثالثة)الفقرة  الصناعيةوالنماذج 
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 األولىالفقرة 
 الحماية الدولية المقررة لمعالمات التجارية 

التبادؿ التجاري واتساع المعامبلت بيف الدوؿ زادت أىمية حماية العبلمات التجارية عمى مع ازياد حركة        
ة القانونية التي يتمتع بيا يلف تتأكد وتتحقؽ إال بالتسجيؿ الذي يعد مناط الحما ية التيتمؾ الحما ،الصعيد الدولي

 لمعبلمات. يولؽ التصنيؼ الذي يحد مف عوائؽ التسجيؿ الديوأيضا عف طر ، صاحب العبلمة 

نما        مكف إرجاع بدايتو إلى اتفاقية باريس يإف نظاـ التسجيؿ الدولي ليس بالنظاـ الحديث عمى المجتمع الدولي وا 
كانت ، وقد التي سمحت بتسجيؿ العبلمة األجنبية في السجبلت الوطنية لمدوؿ األعضاء في اتحاد باريس  1883

أفريؿ  14الدولي مع اتفاقية مدريد لمتسجيؿ الدولي لمعبلمات التي أبرمت في  البداية الحقيقية لقياـ نظاـ التسجيؿ
أنشئ بموجب اإلتفاؽ إتحاد دولي يعرؼ و ، 1وقد عدلت عدة مرات 1892جويمية  15ودخمت حيز النفاذ في  1891

 باتحاد مدريد وىو ما قررتو المادة األولى في االتفاقية .

ؼ يوالتوفير في الرسـو والنفقات والمصار  المتعددالتخمص مف صعوبات التسجيؿ ويتمثؿ اليدؼ مف اتفاقية مدريد في 
وبمجرد التسجيؿ في السجؿ ،وفي عدـ ىدر الوقت ببل طائؿ في توفير حماية أكبر لمعبلمة مف جية أخرى ،مف جية 

 .الدولي تنشئ الحماية تمقائيا في الدوؿ التي حددىا صاحب العبلمة في طمبو

بمدىا األصمي في مت ية أو صناعية سجؿ الدولي لمعبلمات وفقا لبلتفاقية كؿ عبلمة تجار يالتسج يقبؿ في و      
تسجيؿ العبلمة األجنبية ما دامت ا ليذا تمتـز دوؿ االتحاد بقبوؿ وتبع ،البمد في ذلؾجراءات المتبعة لمشروط واإلوفقا 

 . تمؾ العبلمة قد استوفت شروط تسجيميا بحسب قانوف بمد األصؿ

ال بد مف تقديـ طمب بذلؾ وفي ىذا االطار يجب عمى طالب التسجيؿ عبلمة دوليا  يتسجيؿ أوحتى يمكف       
وقد أوجبت البلئحة المشتركة بيف اتفاؽ مدريد وبروتوكوؿ مدريد  ،2الدولي أف يقدـ الطمب عمى النموذج الخاص بذلؾ

 .3مف البيانات كاسـ المودع ،عنوانو، صورة مستنسخة مف العبلمة جممةالذي يتضمف طمب التسجيؿ  1989
                                                           

 2، ولندف في  1925ديسمبر  28، والىاي في  1911جواف  2، وواشنطف في 1900ديسمبر  14حيث عدلت في بروكسؿ في   1
  1979 سبتمبر 28والمعدلة في  1967جويمية  14، وستوكيولـ في  1957نوفمبر  15ونيس في   1934جواف 

 الماجستيراوي)عماد عويد سعيد(، الحماية القانونية لمعبلمات التجارية والصناعية في المعاىدات الدولية ،بحث  مقدـ لنيؿ درجة ر أنظر: ال
 . 78ص ، 2011معيد البحوث والدراسات العربية ، قسـ الدراسات القانونية ، القاىرة ،   في القانوف الدولي الخاص ،             

 وأيضا:
 PASSA(J) , op, cit, p 566 

 منظمةحجازي)عبد الفتاح بيومي(، العبلمات التجارية في اتفاقية التريبس، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقية  أنظر: 2  
 2004ماي 11 – 9،مف 1، الطبعة 2جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة والقانوف،المجمد التجارة العالمية                  
 534،535ص                   

  235 -232لمزيد مف التفصيؿ أنظر : محبوبي)محمد(، النظاـ القانوني لمعبلمات، المرجع السابؽ، ص ص   3
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البمد  يوعمى إدارة التسجيؿ الوطنية أف تشيد عمى صحة البيانات الواردة في الطمب ومطابقتيا لمبيانات المثبتة ف     
تحديد صنؼ البضائع أو الخدمات منفردة  ،األصمي وتاريخ تقديـ الطمب لمتسجيؿ الدولي وعمى طالب التسجيؿ الدولي

  1أو ضمف فئات في طمب التسجيؿ

بأف يرسؿ طمب التسجيؿ الدولي إلى مكتب  2الفقرة  3قدـ ليا طمب التسجيؿ فتقضي المادة  يأما الجية الت     
ة العالمية لمممكية سجيؿ الدولي لدى المنظممكف إجراء التيؿ الوطني يالتسجيؿ في بمد المنشأ أوال وبناءا عمى التسج

ومف ىنا يبادر المكتب الدولي إلى تسجيؿ العبلمة  ، 2الفكرية مف خبلؿ مكتبيا الدولي والذي تقدمو إدارة دولة المنشأ
المودعة في نفس التاريخ الذي تـ فيو تقديـ طمب التسجيؿ الدولي في بمد األصؿ شريطة أف يستمـ المكتب الدولي 

 .مف تاريخ تقديـ الطمب الدولي إلى إدارة بمد األصؿالطمب خبلؿ شيريف ابتداءا 

وعند تسجيؿ العبلمة يرسؿ المكتب الدولي شيادة تسجيؿ العبلمة الدولية إلى االدارة الوطنية التي تقـو بدورىا      
 ببعثيا إلى مف ييمو األمر.

لنظر عف مدة التسجيؿ الوطني سنة بصرؼ ا 20 مف اتفاؽ مدريد 6ما مدة التسجيؿ الدولي فيي حسب المادة أ     
سنة اعتبارا مف تاريخ انقضاء المدة  20مف االتفاؽ وذلؾ لمدة  7ديد التسجيؿ بالشروط المحددة في المادة جويمكف ت

 8السابقة وذلؾ بمجرد دفع الرسـ األساسي وعند االقتضاء الرسـو االضافية والرسـو التكميمية المشار إليا في المادة 
 .2الفقرة 

 20يرتب نفس اآلثار التي ترتبيا التسجيبلت الوطنية في الدوؿ المتعاقدة ويمتد أثره لمدة  يف التسجيؿ الدولإ      
سنوات األولى إذ يترتب عمى سقوط أو بطبلف العبلمة  5تبقى فييا العبلمة متصمة بعبلمة المنشأ خبلؿ ، سنة

 . 3المسجمة وطنيا بطبلف العبلمة المسجمة دوليا

مف  4وتجدر اإلشارة إلى أف كؿ عبلمة خضعت لمتسجيؿ الدولي ليا الحؽ في األولوية المذكورة في المادة       
  الواردة في الجزء الرابع مف ىذه المادة . الشكمية 4اتفاقية باريس دوف المطالبة بااللتزاـ باإلجراءات

سنوات مف تاريخ التسجيؿ  5ميا تبقى لمدة يالمترتبة عف تسجة لمعبلمة يفإف الحماية القانون ،وفقا لما سبؽ قولو      
سنوات ىذه تبدأ العبلمة بالكؼ تدريجا عف  5وخبلؿ  ،مستمدة مف الحماية المقدمة لمعبلمة في بمد المنشأ يالدول

الدوؿ المعنية  يوبمرور المدة تبدأ الحماية التي يوفرىا التسجيؿ الدولي لمعبلمة ف ،ة في بمد المنشأيالتمتع بالحما

                                                           
 مف اتفاؽ مدريد لتسجيؿ العبلمات.  3: المادة  راجع 1
 أنظر 2

PASSA(J) op, cit,, p 567 

 .274السابؽ، ص ) حميمة(، المرجع دريس أنظر : بف  3 
 محمود لمنشردار القاىرة ، ،2الدبيسي) مدحت(، موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية والتشريعات العربية والمعاىدات الدولية ،المجمد  :أنظر  4 

 .329ص،   2015 ،لمنشر والتوزيع                   
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سنوات األولى مف تاريخ التسجيؿ  5خبلؿ  محميا مف تسجيميا يتياحمافالعبلمة المسجمة دوليا تستمد  باالستقبلؿ 
 .1الدولي

سنوات يطمب  5بمد المنشأ لسبب ما قبؿ انتياء مدة  يوبناءا عمى ما سبؽ إذا توقفت الحماية الوطنية لمعبلمة ف      
تصرؼ يوفي مثؿ ىذه الحالة ال  ،عندئذ مكتب التسجيؿ الوطني مف المكتب الدولي إلغاء التسجيؿ الدولي لمعبلمة

 .2المكتب الدولي حسب رغبتو الشخصية بؿ حسب طمب مكتب التسجيؿ الوطني

والتسجيؿ الدولي لمعبلمات أنو عند إلغاء التسجيؿ الوطني لمعبلمة وما يمكف مبلحظتو عمى اتفاؽ مدريد لئليداع  
 . 6يمغى تبعا لذلؾ التسجيؿ الدولي ليذه العبلمة ألف ىذا األخير تـ بناءا عمى التسجيؿ الوطني وىو ما أقرتو المادة 

يطمب مف  فإنو ، سنوات  5إنقضاء قد بدأت قبؿ كانت وفي حالة وجود دعوى قضائية ضد التسجيؿ الوطني       
حيث يقـو المكتب الدولي  ى،رسؿ إلى المكتب الدولي نسخة مف القرار عف تمؾ الدعو يمكتب التسجيؿ الوطني بأف 

سنوات التي تربط التسجيؿ الوطني بالتسجيؿ  5ياء فترة توعند ان ،3بالتأشير في السجؿ الدولي ولكف ال يمغي التسجيؿ
وعميو فإف الحماية التي يوفرىا التسجيؿ الدولي  ،التسجيؿ الوطني لمعبلمة الدولي لمعبلمات ينفصؿ ىذا األخير عف

 .4في الدوؿ األخرى مف اتحاد مدريد لـ تتأثر بفقداف الحماية في بمد المنشأ

فإنو يحؽ ألي دولة مطموب حماية العبلمة في مف اتفاؽ مدريد  5وما يجب التنويو إليو أنو وحسب المادة        
فض منح الحماية لمعبلمة في أراضييا متى كانت تشريعاتيا ال تسمح بتسجيؿ تمؾ العبلمة ولو جزئيا اقميميا أف تر 

ؽ اإلدارة المعنية في يجنيؼ بذلؾ الرفض مع التعميؿ عف طر  يف يار المكتب الدولوفي حالة الرفض يجب إخط
جراءات في ىذا القرار حسب اإلار صاحب العبلمة أو وكيمو أو الذي لو حؽ الطعف خطويقـو المكتب بإ،الدولة 

 .5الدولة التي رفضت تسجيؿ العبلمة يع الوطني فيالمقررة في التشر 

ولمتذكير فإنو مف أسباب الرفض التي يمكف أف يستند إلييا المكتب الوطني لدعـ قراره برفض التسجيؿ الدولي      
وفي الغالب فإف الرفض يتعمؽ  ،ي لنفس العبلمةلمعبلمة ىي عادة نفس األسباب التي يستند إلييا عند اإليداع الوطن

مف صفة  ردةكتمؾ التي مف شأنيا المساس بالحقوؽ المكتسبة لمغير والعبلمات المج، حاالت البعدد محدود مف 
 التميز وكذا العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ .

 

                                                           
 .مف اتفاؽ مدريد  2الفقرة  6راجع : المادة    1
 .275ص  ،)حميمة( ، المرجع السابؽدريسبف  أنظر:  2
  .مف اتفاؽ مدريد 3،4، 1الفقرات  6المادة   : راجع  3

 .446 أنظر: صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابؽ ، ص  4

 .222ص ،2007، 1دار الفكر الجامعي، ط اإلسكندرية، حجازي )عبد الفتاح بيومي (، الممكية الصناعية في القانوف المقارف ، : أنظر  5
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سيؿ الحصوؿ عمى الحماية ي في أنوؿ الدولي لمعبلمات يا نظاـ مدريد لمتسجيمزاوفي األخير يمكف إجماؿ أىـ        
ؿ يسيؿ إدارة الحماية بشكؿ ممموس ألف التسجويأراضي األطراؼ المتعاقدة  يلمعبلمات مف أجؿ السمع والخدمات ف

وقيد التغيرات في ممكية العبلمة أو اسـ  عادؿ مجموعة مف التسجيبلت الوطنية ، فيمكف تجديد تسجيؿ واحدي يالدول
ؽ إجراء مركزي لدى المكتب الدولي يصاحبيا أو عنوانو أو االنتقاص مف قائمة السمع والخدمات مثبل عف طر 

  .شيرا 12أف رفض تسجيؿ العبلمة يتـ خبلؿ منظمة العالمية لمممكية الفكرية ،كما يقمؿ المصاريؼ والرسـو ،كما لم

 أو بالنسبة بالنسبة لؤلطراؼ المتعاقدة المعنية فقط  يتيح ىذا النظاـ بفضؿ مرونتو الكبيرة نقؿ تسجيؿ العبلمةو  
 لمسمع والخدمات فقط .

إليو وعممت تمؾ الدوؿ  االنضماـت بعض الدوؿ عف مو نظاـ مدريد مف نجاح ، فقد أحجا حققموعمى الرغـ م      
لمعبلمة  المحمي عمى إلغاء التسجيؿ  مشكمة ما يترتب باإلضافة إلى ف ،الب عديدةثتتخمميا م االتفاقيةموقفيا بأف 

العبلمات التجارية وىي  تسجيؿشير لرفض طمب  12االتفاؽ مدة  يمنح الدوؿ األعضاء فتفإنو  ،سبؽ ذكرىا يالت
 .لتجنب ىذه النقائص 1989بروتوكوؿ مدريد عاـ  ولتجنب تمؾ المثالب صدر، الدوؿ قصيرة جدافترة تعتبرىا بعض 

قبؿ إبراـ اتفاقية باريس لحماية نيؼ الدولي لمبضائع والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات فأما بالنسبة لمتص      
كانت مسألة التصنيؼ الدولي لممنتجات والسمع والبضائع والخدمات مف أكثر المسائؿ ، 1883 الممكية الصناعية سنة

ؼ أصبل وأخرى يفيناؾ دوؿ ال تممؾ تصن ،ةيف الدوؿ وبالتالي مف عوائؽ التسجيؿ الدولي لمعبلمات التجار ياختبلفا ب
نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ي قبؿوليذا أبرمت اتفاقيات دولية خاصة بالتصنيؼ الدول  تصنيفاتيا متباينة ،

المنتجات يندرج أي والغرض مف وراء ىذه االتفاقيات ىو وضع معايير وطرؽ محددة لبياف إلى أي فئات  ،وبعدىا
فسنجد الدوؿ ؿ عبلمة تجارية فإنو إف ترؾ األمر دوف تنظيـ يد تسجياصر الممكية الصناعية ، فإذا أر عنصر مف عن

ة معرفة المنتجات التي تندرج تحت ىذه يمف الدوؿ المعن الميتميفتتبنى تصنيفات مختمفة بحيث يصعب عمى غير 
ة فمف السيولة عمى يمعيف في اتفاقية دولأما عندما ينسب تسجيؿ ىذه العبلمة إلى صنؼ  ،العبلمة  وبماذا تتعمؽ

 .معرفة نوع المنتج الذي تمثمو العبلمة  االتفاقيةجميع الدوؿ الموقعة عمى 

" بشأف التصنيؼ الدولي لمبضائع والخدمات ألغراض تسجيؿ نيسىذا الشأف اتفاقية " يومف أىـ االتفاقيات ف
 . 19611ؿيأفر  8 يف التنفيذز يح تدخمالتي و  1957سنة المبرمة  العبلمات 

  

                                                           
 6وفي  1979سبتمبر28وعدؿ في  1977ماي   13وجنيؼ  في  1967ماي  14وقد تمت مراجعة ىذا االتفاؽ في ستوكيولـ في   1

  1982سبتمبر 
 20،ص 2006،دار النيضة العربية  القاىرة ، أنظر: بدوي )ببلؿ عبد المطمب( ، تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية،

 الدوليةمحبوبي ) محمد( ، النظاـ القانوني لمعبلمات في ضوء التشريع المغربي والمتعمؽ لحقوؽ الممكية الصناعية واالتفاقيات  وأيضا:
 .245المرجع السابؽ ، ص 
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ة ، إال أنو ية فعالة لمعبلمات الدوليلتوفير حما يوترجع فكرة االتفاقية إلى أنو رغـ أىمية مسألة التصنيؼ الدول      
يا حتى تصنيؼ وطني وىو ما دفع واضعي ىذه يبؿ أف بعض الدوؿ لـ يكف لد ،بشأنيا يلـ يكف ىناؾ اتفاؽ دول

لزاـ الدوؿ المتعاقدة بتطبيقو وذلؾ بيدؼ  يإرساء تصنيؼ دولاالتفاقية إلى التفكير في  لممنتجات والسمع والخدمات وا 
 تسجيؿ العبلمات التجارية وعبلمات الخدمة .

 العبلماتتتكوف منيا  يأو الرمزية الت ريةيالتصو لمعناصر  يإنشاء تصنيؼ عالم وإذف فالغاية مف ىذا االتفاؽ ى     
يوفر لو  التكاليؼفي  افياالجراءات وتخف مييأة بعدة لغات مما يوفر لممودع ثقة في وكذا وضع لدى الطالب قائمة

 .كذلؾ نيجا موحدا لمتصنيؼ

-35صنفا لمخدمات ) 11( و34-1صنؼ لمسمع ) 34صنفا منيا  45تضـ ؼ نيس عمى قائمة يتصن ويتوفر     
وتسير لجنة مف الخبراء تضـ ممثميف مف كؿ الدوؿ المتعاقدة  1با أبجدياي( ومف قائمة بالسمع والخدمات مرتبة ترت45

إلى  يوأف ترفع إلى بمداف االتحاد الخاص توصيات ترم ،عمى إدخاؿ التغييرات الواجب إدخاليا عمى التصنيؼ 
مف شأنيا أف تيسر  يأف تتخذ جميع التدابير األخرى التنيؼ وتعزيز تطبيقو عمى وجو موحد و استخداـ التص تيسير

لمبمداف النامية تطبيؽ التصنيؼ دوف أف تترتب عمى ذلؾ أية آثار مالية عمى ميزانية االتحاد الخاص أو المنظمة ، 
 .2كما يكوف ليا الحؽ في تأليؼ لجاف فرعية وأفرقة عاممة

  الثانيةالفقرة 
 بتسميات المنشأ الخاصةة يالحما

عمى اتفاقية باريس لحماية  تالية ة بموجب اتفاقيات دوليةيبحماية دول خرىاأل ىي المنشأ تسميات حظيت      
مف الحماية عف طريؽ قمع التقميد وأيضا مف حيث  ليا اىتمت بيا مف حيث توفير أكبر قدر،الممكية الصناعية 

وكذا اتفاقية والتي سنتناوليا ابتداءا  ضممةفأبرمت اتفاقية مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو الم ،تسجيميا
 والتي سنتناوؿ أحكاميا في نقطة ثانية . يد الدوليلشبونة بشأف حماية تسميات المنشأ وتسجيميا عمى الصع

 3وقد تمت مراجعتو عدة مرات ،1891ؿ يأفر  14مزورة في الأبـر اتفاؽ مدريد لقمع بيانات المصدر والمنشأ وقد      
اف المصدر إلى قمع يقبؿ اتفاؽ لشبونة الذي وضع بموجبو تفريؽ بيف تسمية المنشأ وبوييدؼ اتفاؽ مدريد والذي أبـر 

                                                           
 . 453صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية، المرجع السابؽ، ص أنظر:   1

 وأيضا:
TAFFOREAU (P),Droit De La Propriété Intellectuelle, Paris , Gualino Edition, 2010, p475 

 مف اتفاؽ نيس  3راجع : المادة  2
 31وفي لشبونة في  1934جواف  2وفي لندف في  1925نوفمبر  6وفي الىاي في  1911جواف  2يث عدلت في واشنطف في ح 3 

 . 1967جويمية  14ليا وثيقة ستوكيولـ المؤرخة في وقد أضيفت  1957أكتوبر 
 . 336ص  ،، المرجع السابؽ2أنظر: الدبيسي) مدحت(، موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية في والتشريعات العربية والمعاىدات الدولية ،المجمد

  



39 
 

بشأف  1891وقد اتبعت اتفاقية مدريد  ،بيانات المصدر أو المنشأ المزورة مف أجؿ تحقيؽ االئتماف في التجارة الدولية
ة مؤشرات المصدر يفي حما 1883المنيج المطبؽ في اتفاقية باريس المضممة مع بيانات مصدر السمع الزائفة أو ق

ومع ذلؾ فإف  ،ر استيراد السمع التي تحمؿ مؤشرات مصدر زائفة أو مصادرتياحظمف خبلؿ اجراءات حدودية تتعمؽ ب
وؿ فأي سمعة تحمؿ اسما زائفا أو مغشوشا يدؿ عمى أف احدى الد ،مستوى الحماية بيا قد تعدى اتفاقية باريس 

و غير مباشر ستتـ مصادرتيا و منشأ السمعة سواء بطريؽ مباشر أاألعضاء في ىذه االتفاقية أو أي مكاف فييا ى
ويتـ العمؿ بقانوف المصادرة في الدوؿ التي تـ فييا تزييؼ اسـ منشأ السمع  ، 1عند جمبيا إلى أي مف الدوؿ المتعاقدة

نع يمالسمع المستوردة فوأما إذا لـ تكف قوانيف الدولة تسمح بمصادرة  ،تـ استيراد ىذه السمع منيا يأو الغش فيو أو الت
 .2االستيراد نيائيا بدال مف االعتماد عمى المصادرة 

ذا لـ تكف قوانيف الدولة تسمح بمصادرة السمع المستوردة أو منع استيرادىا مطمقا       داخؿ  ةأو بتطبيؽ المصادر  ،وا 
لة فينبغي استبداؿ ىذه اإلجراءات إلى حيف تعديؿ القوانيف بإجراءات وتدابير أخرى وتوفيرىا في مثؿ ىذه الحاالت الدو 

اسـ المنشأ أو  في أما إذا لـ تكف ىناؾ عقوبات خاصة لردع التزييؼ ،3ـدولي يلممواطنيف المعموؿ بيذه القوانيف ف
 .4عقوبات جاءت في أحكاـ قوانيف األسماء أو العبلمات التجاريةؽ ما يقابميا مف يفيمكف عندئذ تطب،الغش فيو 

 .5عمى أنيا أسماء عامة الخموروال تجيز االتفاقية لمدوؿ األعضاء مطمقا التعامؿ مع مؤشرات المصدر لمنتجات  

التي كما يحضر االتفاؽ بيانات الدعاية التي قد تخدع الجميور فيما يخص مصدر السمع، وتتعيد البمداف       
، استعماؿ أي بيانات ذات ا يخص بيع أي سمعة أو عرضيا أو تقديميا لمبيع ميطبؽ عمييا ىذا االتفاؽ بأف تحظر في

أو واإلعبلنات  البلفتاتطابع إعبلني مف شأنيا أف تظمؿ الجميور بالنسبة لمصدر السمع وذلؾ بوضعيا عمى 
 .6ة رسائؿ تجارية أخرىيأو الرسائؿ أو أوراؽ المراسبلت التجارية أو أ  النبيذأو قوائـ  الفواتير

ر في خطف الحجز وفقا التفاؽ مدريد يقع بناءا عمى طمب إدارة الجمارؾ التي يجب عمييا أف تإف ،وعموما      
المناسبة الحاؿ صاحب الشأف شخصا طبيعيا كاف أو معنويا، لكي يتمكف إذا رغب في ذلؾ مف اتخاذ اإلجراءات 

بشأف الحجز الواقع بصورة تحفظية ، ومع ذلؾ يجوز لمنيابة العامة أو أية سمطة مختصة أخرى أف تطالب بإجراء 
 جراءات عندئذ سيرىا العادي.ضرور أو مف تمقاء نفسيا وتأخذ اإلالحجز سواءا بناءا عمى طمب الطرؼ الم

                                                           
 بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة مف اتفاؽ مدريد1الفقرة  1راجع :المادة   1
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في  بالبتكما تختص محاكـ كؿ دولة متعاقدة  ،1لعابرومع ذلؾ فمف تمـز السمطات الحجز في حالة تجارة المرور ا
 .2الخاصة بمصدر منتجات النبيذة يال تخضع ألحكاـ ىذا االتفاؽ باستثناء التسميات االقميم يمسألة التسميات الت

ة المؤشرات الجغرافية مف خبلؿ بعض يمثؿ اتفاقية باريس أنيا قد حصرت حما 1891د يعيب اتفاؽ مدر يما و      
كما أف اتفاقية باريس لحماية حقوؽ الممكية الصناعية  ،ـ متكامؿ ليايالحدودية دوف أف تيتـ بوضع تنظجراءات إلا

نيما باعتبار أف اتفاقية يإال أف اإلختبلؼ ب ،راد السمع الزائفةيأحكاميا الحجز عند استفي تضمنت  ،السالفة الذكر
كمف في كوف ىذه األخيرة ال تفرض وجود القصد التدليسي أو باريس اتفاقية عامة واتفاقية مدريد اتفاقية خاصة ي

 .3ضرورة استعماؿ البيانات المزورة مع اسـ تجاري خيالي لقمع ىذا االستعماؿ

عدـ تعديؿ اتفاقية مدريد وفقا لما جاءت بو اتفاقية لشبونة التي فرقت بيف مصطمح بياف المصدر وتسمية كما أف      
وألنيا ،خاصا وتشرؼ عمييا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية اتحاداالمنشأ يرجع إلى كوف أف اتفاقية مدريد ال تشكؿ 

اج بعض األحكاـ في تشريعاتيا لقمع بيانات المصدر خاصا فيي تفرض عمى الدوؿ المتعاقدة إدر  اتحادا ال تشكؿ
 المزور.

جويمية  14والمعدؿ في ستوكيولـ في  1958أكتوبر  31يعد اتفاؽ لشبونة المبـر في  واستمرارا لمجيود الدولية     
تبني نظاـ تسجيؿ ة تسميات المنشأ مف خبلؿ يخطوة ىامة وجادة نحو حما، 19794سبتمبر  28وباريس في  1967
دولي مصمـ عمى نموذج التسجيؿ الدولي  لمعبلمات ، وقد أنشأت االتفاقية اتحادا خاصا لحماية تسميات تسجيؿ 

يا ىذا االتفاؽ اتحادا ييطبؽ عم يمف اتفاقية لشبونة :"تؤلؼ البمداف الت 1مف المادة  1المنشأ حيث ورد في الفقرة 
 ."ار اتحاد حماية الممكية الصناعيةإط يخاصا يدخؿ ف

تجدر المبلحظة في ىذا المجاؿ إلى أف اتفاقية لشبونة والمتعمقة بالتسجيؿ الدولي لتسميات المنشأ نصت عمى      
وجوب التفرقة بيف بياف المصدر وتسمية المنشأ وىذا عمى عكس اتفاقية باريس لمممكية الفكرية و الصناعية التي 

يا من 1الفقرة  2في نص المادة  استعماليا حرؼ "أو"المنشأ وبياف المصدر مترادفيف ب تسميةتعتبر أف المصطمحيف 
  ."تسميات المنشأ أو بيانات المصدر التي ورد فييا :"تشمؿ الممكية الصناعية ...

 المنشأوبصدد التفرقة بيف المصطمحيف تضمنت اتفاقية لشبونة مفيوميف أساسييف مف أجؿ الحماية لكؿ مف تسمية 
 .وبمد المنشأ 

                                                           
 مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة.مف اتفاؽ  2راجع : المادة    1
 .450،451صبلح ) زيف الديف( ، الممكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  2

 .338زراوي صالح) فرحة(، المرجع السابؽ،ص : أنظر  3
 مكتبة  ،اإلسكندرية محمد )شياب(، اتفاقيات ومعاىدات حقوؽ الممكية الفكرية الصادرة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، : أنظر 4 

 .139ص  ،2011،الوفاء القانونية  
 وأيضا:

 SZALEWESKI )J. S(, PIERRE (J-L ( , Droit De La Propriété Industrielle, Paris ,  Litec , 2007, p514 
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جية التي تستخدـ لمداللة عمى و إقميـ أو ي بمد أالمنشأ طبقا ليذه االتفاقية "التسمية الجغرافية أل عني تسميةوت       
ة أو أساسا إلى البيئػػػػة الجغرافيػػػة أحد المنتجات الناشئة في ىذا البمد أو اإلقميـ والتي تعود جودتو أو خصائصو كمي

 . "1في ذلؾ العوامؿ الطبيعية والبشريةبما 

وعميو فالعناصر المميزة لتسمية المنشأ ىي االسـ الجغرافي البلـز لتحديد مكاف نشأة المنتجات والعبلقة المادية       
وبالتالي ،الموجودة بيف ىذه المنتوجات والمكاف المذكور لتمييزىا أثناء استعماليا في األسواؽ التجارية الوطنية والدولية 

زات الخاصة لوسط اإلنتاج ، ويقصد بيذا األخير كافة المنتوجات طبيعية تقضي تسمية المنشأ إبراز الصفات والمي
 كانت أو تقميدية أو صناعية .

يقع فيو اإلقميـ  الذيما بمد المنشأ فيو البمد الذي يمثؿ اسمو تسمية المنشأ التي أشتير بيا المنتج أو ىو البمد أ      
 .2بيا المنتج أو الجية التي يمثؿ اسميا تسمية المنشأ التي اشتير

حماية ف تمؾ التسمية معترؼ بيا ومحؿ ووفقا التفاقية لشبونة فإف الشرط الرئيسي لحماية تسمية المنشأ أف تكو      
ولـ تفرض االتفاقية  ،وأف تكوف مسجمة لدى المكتب الدولي لمممكية الفكرية مف ناحية أخرى ،في بمد المنشأ مف ناحية

بيف النظاـ اإلداري  لجغرافي ولذلؾ يكوف ليا حرية اإلختيارعمى الدوؿ الموقعة أي شكؿ محدد لتسجيؿ المؤشر ا
 .3والقضائي

وذلؾ باسـ  ،4وبالنسبة لمتسجيؿ لدى المكتب الدولي لمممكية الفكرية فيتـ مف قبؿ السمطات اإلدارية لدولة المنشأ     
ستفيد مف لمنشأ بموجب التشريع الوطني لكي تو معنوي خاص أو عاـ لو حؽ استخداـ تسميات اأي شخص طبيعي أ

 الحماية في باقي دوؿ االتحاد .

سجؿ وطني يخص كؿ دولة  ،د بداية إلى تضمينو في سجميفموبعد أف يتمقى المكتب الدولي طمب التسجيؿ يع     
وسجؿ دولي يخص كافة تسميات ت إلى تسجيؿ تسميات منشأ لديو ، مف الدوؿ المنتمية إلى االتحاد والتي عمد

 .5ثـ يقـو بعد ذلؾ بإخطار كؿ دولة عضو بذلؾ التسجيؿ كما ينشر التسمية في مجمة دورية ،المنشأ المسجمة لديو

أف تعمف االتفاقية تخوؿ لمدولة العضو  أف ومبدئيا بمجرد التبميغ تصبح التسمية محمية داخؿ دوؿ االتحاد غير    
عدـ إمكانيا توفير الحماية لمتسمية عمى أف تخطر المكتب الدولي بذلؾ مع بياف األسباب خبلؿ عاـ مف تاريخ 

 .6اإلخطار
                                                           

  مف اتفاقية لشبونة 1الفقرة  2: المادة  راجع  1
 مف اتفاقية لشبونة  2الفقرة  2راجع : المادة   2
 655فضمى)ىشاـ(، المرجع السابؽ: ص أنظر:  3

   SZALEWESKI )J. S(, PIERRE (J-L ( , op, cit,p515 أوظش:                                                                           4   
 .مف اتفاقية لشبونة  2الفقرة  5راجع : المادة  5 
 مف اتفاؽ لشبونة 3الفقرة  5راجع: المادة  6 
 .279وأيضا : بف دريس) حميمة( ، المرجع السابؽ، ص  
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ويخطر المكتب الدولي بدوره دولة المنشأ ، حيث يمكف حينئذ لممستفيد حينما تخطره إدارتو القومية أف يمارس داخؿ 
 .1ية واإلدارية المتاحة لمواطني تمؾ الدولةالدولة الرافضة كؿ طرؽ الطعف القضائ

ضافة إلى ذلؾ أجازت االتفاقية         العضو في الحاالت التي تكوف فييا التسمية المسجمة تستخدـ فعبل  لمدولةوا 
داخميا مف قبؿ الغير في تاريخ سابؽ عف اإلخطار أف تمنح لمغير ميمة ال تزيد عف عاميف لكي يضع حدا ليذا 

أشير التالية النقضاء ميمة السنة مف تبميغ اإلخطار  3وذلؾ شريطة إببلغ المكتب الدولي بذلؾ خبلؿ  ،االستخداـ
 .2بالتسجيؿ الدولي

فإف توفر شرط التسجيؿ أصبحت تسمية المنشأ محؿ حماية في أراضي الدوؿ األعضاء في االتفاقية ضد أي انتحاؿ 
و كانت التسمية مستخدمة في شكؿ ترجمة أو حقيقي لممنتج أشارة إلى المنشأ الأو تقميد حتى ولو كانت ىناؾ إ

 .3مصحوبة بعبارات مثؿ "نوع " أو "طراز" أو "نموذج" أو "تقميد"  أو "يماثؿ ذلؾ"

 .4وال يجوز النظر لممؤشر الجغرافي عمى أنو اسـ عاـ لمسمعة طالما كاف محميا بصفة كنية في بمد المنشأ

وتجدر اإلشارة إلى أف أحكاـ ىذا االتفاؽ ال تستبعد إطبلقا الحماية الممنوحة سابقا لتسمية المنشأ في أي بمد       
عف البمداف األعضاء لئلتحاد الخاص بموجب وثائؽ دولية أخرى مثؿ اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 

السمع الزائفة أو المضممة وتعديبلتيا البلحقة أو بموجب بيانات مصدر قمع وتعديبلتيا البلحقة ، واتفاؽ مدريد بشأف 
 .5التشريع القومي أو أحكاـ القضاء

ر دخوؿ السمع التي تحمؿ حظجراءات الحدودية لبونة بأنيا تتجاوز في حمايتيا اإلتتميز اتفاقية لش ،وعموما      
إلى نظاـ متكامؿ يؤمف المؤشرات الجغرافية ،تبنتيا اتفاقية باريس واتفاقية مدريد  والتيمزيفة أو مصادرتيا  مؤشرات

أف  لعدة أسباب منياوذلؾ اتفاقية لشبونة بتأييد دولي   تحظ ـومع ذلؾ فم،  المسجمة مف أعماؿ التقميد أو اإلنتحاؿ
ي لتسجيؿ تسمية سالنظاـ الفرن تطبيؽ االتفاقية يفترض وجود نظاـ وطني لتسجيؿ المؤشرات الجغرافية عمى غرار

فبل تكفي حماية المؤشر الجغرافي مف خبلؿ أنظمة أخرى كقواعد المنافسة غير المشروعة بؿ يتطمب األمر  ، 6المنشأ
أف القاعدة التي أرستيا االتفاقية بعدـ جواز النظر إلى المؤشر  ر النظـ الداخمية لكثير مف الدوؿ، كمااألمر تغيي

ال تخضع ألي استثناءات عمى نحو يصطدـ  ،دارجة ومألوفة لمسمعة أو أنو اسـ عاـ ليا الجغرافي عمى أنو عبارة
 باألوضاع المستقرة لتمؾ األسماء وبالحقوؽ المكتسبة عمييا في العديد مف الدوؿ.

                                                           

 .مف اتفاقية لشبونة  5الفقرة  5راجع : المادة  1 
 .مف اتفاقية لشبونة  6الفقرة  5راجع: المادة   2
 .مف اتفاقية لشبونة  3:المادة  راجع 3 
 .مف اتفاقية لشبونة 6راجع: المادة   4

 . 202محمد )شياب(،المرجع السابؽ، ص :  أنظر  5 
 . 656ص ،السابؽ فضمى)ىشاـ(، المرجع  أنظر:  6
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 الثالثةالفقرة 
 اتفاق الهاي لإليداع الدولي لمرسوم والنماذج الصناعية 

ينحصر أثره في إقميـ الدولة فحسب، وبالتالي فإف تسجيؿ الرسـ أو النموذج مف المعمـو أف القانوف المحمي       
وىذا يعني أنو إذا رغب مالؾ الرسـ أو النموذج الصناعي  ،أثره خارج حدودىا ير ة ال يسالصناعي في ىذه الدول

وىذا في  ،حمايتيـ في أكثر مف دولة فإف عميو تسجيؿ رسمو أو نموذجو في كؿ دولة مف تمؾ الدوؿ عمى حدة 
تفاقية الىاي لئليداع الدولي الذا أبرمت  ،الحقيقة يشكؿ عبئا ثقيبل عمى كاىؿ مالؾ الرسـ أو النموذج الصناعي

وقد طرأت عمييا عدة  1928جواف  01ودخمت حيز النفاذ في  1925نوفمبر  6 فيلمرسـو والنماذج الصناعية 
 .1تعديبلت

مفتوحة لكؿ الدوؿ األعضاء في اتفاقية  االتفاقيةوالعضوية في ىذه  ،2كما أضيفت إلييا عدة وثائؽ وبروتوكوالت
 .3باريس

ضافة وثائؽ وبروتوكوالت إلى تنظيـ ع وقد ىدفت ىذه       مية التسجيؿ ماالتفاقية وما جرى عمييا مف تعديبلت وا 
ا التسجيؿ عمى الدوؿ تبياف الجية المختصة بالتسجيؿ وآثار ىذمف خبلؿ الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية وذلؾ 

 .األعضاء والدوؿ األخرى ومدى الحماية المقررة لصاحب التسجيؿ

فقد أنشأت ،داع الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية عممية التسجيؿ واإليل تيسيراو ولتحقيؽ األىداؼ المرجوة       
ممتـز بالوثيقة التكميمية و وكؿ بمد عضو في االتحاد ،أصبح ليذا االتحاد جمعية  1970ومنذ سنة ، 4االتفاقية اتحادا

اعتماد برنامج االتحاد ،الجمعية ومف بيف أىـ الميمات التي تضطمع بيا الجمعية  في لوثيقة ستوكيولـ ىو عضو
 .5ىايوميزانيتو لفترة سنتيف واعتماد البلئحة التنفيذية وتعديميا بما في ذلؾ تحديد الرسـو المقترنة باالنتفاع بنظاـ ال

                                                           
وفي  1934وقد عدلت في لندف سنة  1999و1934ىو جزئي ومنيا ما كاف تعديبل شامبل خاصة بيف عامي  ومف ىذه التعديبلت ما   1

 . 1984حيث دخمت ىذه الصيغة حيز النفاذ عاـ  1960الىاي 
 .334 ص ،، المرجع السابؽ  2أنظر: الدبيسي) مدحت(، موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية والتشريعات العربية والمعاىدات الدولية ،المجمد

ومف أىـ البروتوكوالت  1979، إضافة إلى تعديؿ الوثيقة التكميمية عاـ  1967، ووثيقة ستوكيولـ عاـ  1961عاـ  وثيقة موناكو 2
  . 1975 بروتوكوؿ جنيؼ عاـ

، رسالة مقدمة -دراسة مقارنة–المجالي )فارس مصطفى محمد(، حماية المعمومات غير المفصح عنيا في قوانيف الممكية الفكرية  أنظر:
 18،17،ص 2008كمية الحقوؽ، لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،جامعة عيف شمس،

 ،رسالة-دراسة مقارنة–والنماذج الصناعية وفقا لمتشريعات األردنية )قيصر محمد عبدو(، الحماية القانونية لمرسـو  وأيضا: حتاممة
 الدراساتمقدمة استكماال لمتطمبات درجة الدكتوراه في القانوف الخاص ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا كمية  
 .190،ص2005 ،القانونية العميا ،عماف  

 .18ص المجالي )فارس مصطفى محمد(،المرجع السابؽ، أنظر:  3
 . 18الناىي )صبلح الديف(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  4
 محبوبي ) محمد(، النظاـ القانوني لممبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية واالتفاقيات أنظر:   5

 . 436ص الدولية، المرجع السابؽ،  
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مف نظاـ مدريد المتعمؽ لمرسـو والنماذج الصناعية يقترب فإف نظاـ الىاي لئليداع والتسجيؿ الدولي  ،وعموما      
 بتسجيؿ العبلمات مع بعض الفروؽ البسيطة.

في  19991ووثيقة  1960الىاي ىما وثيقة  التفاؽوتجدر اإلشارة إلى أنو في الوقت الحاضر مفعوؿ الوثيقتيف       
 1960ويمكف أف يكوف الطمب الدولي خاضعا لوثيقة  ،2010جانفي  01ابتداءا مف  1934حيف جمد العمؿ بوثيقة 

 .2أو كبلىما بحسب الطرؼ المتعاقد الذي يرتبط بو مودع الطمب 1999أو وثيقة 

ننا في ىذا الموضع نتكمـ عف الحماية الدولية لمرسـو والنماذج الصناعية قبؿ إنشاء المنظمة العالمية أوبما       
التفاؽ الىاي فوفقا ليذه االتفاقية يجوز لمواطني الدوؿ  1960عمى دراسة أحكاـ وثيقة  فستقتصر ،الفكريةلمممكية 

و تجارية حقيقية وجدية في أراضي دولة متعاقدة دوف كوف منشأة صناعية أممالمتعاقدة واألشخاص الذيف يقيموف أو ي
الممكية الصناعية الواقع مقره  و نموذجا صناعيا لدى المكتب الدولي لحمايةرسما أ يودعوامف مواطنييا أف  واأف يكون

لدولة رة الوطنية ويجوز إجراء اإليداع الدولي في المكتب الدولي مباشرة أو عف طريؽ اإلدا ،ي برف في سويسراف
عمييا في المادة  صويجب أف يكوف الطمب مستوفيا لكافة البيانات المنصو ، 3تشريع ىذه الدولة بذلؾ متعاقدة إذا سمح

يعينيا المودع كما لو كاف قد اتخذ كؿ اإلجراءات وتترتب عمى اإليداع الدولي اآلثار نفسيا في كؿ دولة متعاقدة ، 5
وكما لو كاف مكتب تمؾ الدولة قد اتخذ كؿ  ،حمايةاللمحصوؿ عمى الرسمية التي يقضي بيا القانوف الوطني 

 . 4اإلجراءات اإلدارية المنصوص عمييا ليذا الغرض

وتجدر اإلشارة إلى أف اإليداع الدولي قد ال يكوف لو أي أثر في دولة المنشأ ، إذا نص تشريع ىذه الدولة عمى       
 .5ذلؾ

بأنو يجوز لئلدارة الوطنية ألي دولة متعاقدة ينص تشريعيا الوطني عمى رفض مف االتفاقية  8وتقضي المادة       
ر المكتب الدولي في حالة الرفض خطص إداري تمقائي أو بناءا عمى معارضة الغير أف يحالحماية استنادا إلى ف

ذا لـ فأف الرسـ أو النموذج ال يب ،أشير 6وخبلؿ  شير أ 6الرفض خبلؿ يبمغ ى بالشروط التي يفرضيا ىذا التشريع وا 
 ف تاريخ ىذا اإليداع .ي الدولة السابؽ ذكرىا اعتبارا مفإف اإليداع الدولي يرتب آثاره ف

ي نشر تاريخ الذي تسمـ فيو اإلدارة الوطنية عدد النشرة الدورية التالشير اعتبارا مف أ 6أف تحسب ميمة ويجب      
وتتوفر لممودع  ،لوطنية ىذا التاريخ ألي شخص بناءا عمى طمبوويجب أف تبمغ اإلدارة افيو تسجيؿ اإليداع الدولي 

بمجرد  سنوات 5تجديد اإليداع الدولي كؿ  ويجوزقرار رفض اإلدارة الوطنية ، ىذا نفس وسائؿ الطعف المناسبة ضد 
                                                           

1
  p760 ,cit, op, PASSA (J) :                                              أوظش  

 مقاؿ منشور عمى الموقع: 15ممخصات االتفاقيات المعاىدات التي تديرىا الويبو ،ص  2
 WWW. Wipo. int› pubdocs› Wipo_ pub_ 442                      20:00عمى الساعة  20/01/2017تـ التصفح في    

               
 .1960وثيقة –مف اتفاؽ الىاي  3راجع: المادة   3
 .241صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  4
 . 1960وثيقة –مف اتفاؽ الىاي  7المادة  2الفقرة :راجع   5
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 10قضت بو المادة خبلؿ السنة األخيرة مف فترة السنوات الخمس حسب ما  البلئحةتسديد رسـو تجديد محددة في 
 .1فقرة ال

كما يجوز أف يقتصر  ،شير لتجديد اإليداع شرط تسديد رسـ إضافي تحدده البلئحةأ 6 مدتياوتمنح ميمة        
في حيف ال ينبغي أف ال تقؿ مدة الحماية ،  1إيداع متعددف الرسـو والنماذج المتضمنة في التجديد عمى جزء فقط م

سنوات اعتبارا مف  10داع دولي عف ج الصناعية التي كانت محؿ إيوالنماذالتي تمنحيا أي دولة متعاقدة لمرسـو 
سنوات اعتبارا مف تاريخ اإليداع الدولي في حالة عدـ تجديد  5أو  ،تاريخ اإليداع الدولي إذا كاف ىذا اإليداع قد جدد

 . 2اإليداع

إذا تجاوزت مدة أي اإليداعات الوطنية )أطوؿ لحماية ة  متعاقدة عمى فترة لفإذا نص التشريع الوطني ألي دو       
وجب منح فترة الحماية ىذه في تمؾ الدولة لمرسـو والنماذج  ،( سواء جدد اإليداع أو لـ يجددسنوات 10الحماية 

ما لـ ينص التشريع الوطني  ،اإليداع الدولي وتجديداتو ذلؾستناد إلى التي كانت محؿ إيداع دولي باإلالصناعية 
سنوات في حالة عدـ تجديد اإليداع  5محؿ إيداع دولي عمى اية الرسـو والنماذج التي كانت عمى قصر مدة حم

 . 3تجديد اإليداعسنوات في حالة  10وعمى 
 سنة. 15وعموما ،ال يجوز أف تقؿ مدة الحماية التي تمنحيا الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ الممحؽ لبلتفاقية عف 

 المطمب الثاني 
 االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الممكية األدبية والفنية 

مف أقدـ صور الممكية الفكرية وقد ،تعتبر الممكية األدبية والفنية والتي اصطمح عمى تسميتيا بحقوؽ المؤلؼ       
االبتكار في مجاؿ األدب أو اتفقت معظـ القوانيف والتشريعات عمى أنيا تشمؿ كؿ المصنفات المبتكرة سواءا كاف ذلؾ 

د أف التطور قد أوجد إلى جانب ىذه الطائفة يالفف أو العمـو وأيا كاف نوعيا أو أىميتيا أو الغرض مف إنتاجيا، ب
نما  ثبتفيذه ال ت ،فة أخرى مف الحقوؽ الذىنية تعرؼ باسـ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼئطا لممؤلؼ بذاتو وا 

 .صؽ لنشاط المؤلؼ األصميألشخاص ليـ نشاط مجاور ومبل

ة حقوؽ المؤلؼ  ية ، تطمبت حماية ىاتيف الطائفتيف تنظيما دوليا ، فجاءت اتفاقية برف لحمايالصناعوكالحقوؽ 
 .الفرع األوؿ( واتفاقية روما لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة )الفرع الثاني()

 

 
                                                           

 .1960وثيقة  –مف اتفاؽ الىاي  2،4الفقرتيف  10المادة  : راجع  1

 .1960وثيقة  –مف اتفاؽ الىاي  11المادة :  راجع  2
 .240صبلح ) زيف الديف(، الممكية الصناعية والتجارية، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  3
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 الفرع األول 
 ة والفنيةياتفاقية برن لحماية المصنفات األدب 

ف يعمى الرغـ مف وجود اتجاى ،تحظى حقوؽ المؤلؼ بأىمية كبيرة عمى الصعيد الدولي ما يتوجب حمايتيا      
نحاز إلى الرأي الذي يقر بحماية حقوؽ المؤلؼ ، حيث اإلتجاه الدولي قد إ إال أف ،1ةيف حوؿ ىذه الحمايمتعارض
 فيسماتيا العامة اقية ونظرا ألىمية االتف يوسنتناوؿ فيما يم ،األولى لمحماية اإلرىاصات 1886اتفاقية برف شكمت 

 ، ببياف المصنفات المحمية والقيود الواردة عمييا في الواردة بيا األحكاـ الموضوعية لمحمايةثـ نتناوؿ ولى( الفقرة األ)
وؿ النامية في ومدتيا في )الفقرة الثالثة( ، لنتطرؽ في األخير لؤلحكاـ الخاصة بالد، ثـ حقوؽ المؤلفيف ) الفقرة الثانية(
 )الفقرة الرابعة( .

 الفقرة األولى 
  العامة التفاقية برن السمات 

د يحقوؽ المؤلؼ عمى الصع تحميتشريعات وطنية كثيرة  19لقد صدرت خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف      
ة وترجمة المؤلفات إلى يغير أف نمو العبلقات الدولية والمبادالت الثقاف، 2ابا وأمريكو دوؿ أور  يوخاصة ف يالداخم

                                                           
ة تقتضي نسبة العمؿ لصاحبو ، وكذلؾ لفائدة العامة مف حيث يرى االتجاه األوؿ ضرورة حماية حؽ المؤلؼ، ذلؾ أف قواعد العدال  1

 اني أف حماية ىذه الحقوؽ تشكؿ عقبة في سبيؿ تطوير اإلقتصاد الوطني .ثخبلؿ جذب رؤوس األمواؿ ، بينما يرى االتجاه ال
 الثقافة لمنشر  دارعماف ، وحمايتيا ،أنظر : صبلح ) زيف الديف(، الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيوميا ونطاقيا وأىميتيا وتكييفيا وتنظيميا 

 .12، ص  2006 ، 1والتوزيع ، ط 
 .92ص  ،2014، 1)عبد الرزاؽ(، دور القضاء االستعجالي في حماية حقوؽ المؤلؼ ،مجمة القانوف التجاري،العدد وأيضا : بوظاىر

أوؿ قانوف خاص بحماية حقوؽ المؤلؼ بالمعنى الحديث واعترؼ فيو أوؿ  1710حيث يعتبر قانوف الممكة )آف( الصادر بإنجمترا عاـ   2
 مرة بوجود حؽ فردي في حماية العمؿ المنشور.

 لمزيد مف التفصيؿ حوؿ ىذا القانوف 
 اإلعبلـ  شبكة االنترنيت،أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه فيأنظر: عطوي)مميكة(، الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية عمى 

 61ص ،2010 ،، الجزائركمية العمـو السياسية واإلعبلـ، قسـ عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ ،جامعة دالي إبراىيـ واإلتصاؿ       
   1دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ط عماف، وأيضا: أبوبكر) محمد( ، المبادئ األولية لحؽ المؤلؼ واالتفاقيات والمعاىدات الدولية ،

 16ص ، 2005              
الذي مد  1793وكاف قاصرا عمى حماية المؤلفيف المسرحييف ثـ تبله صدور قانوف آخر عاـ  1791وفي فرنسا صدر أوؿ قانوف عاـ 

 .الحماية ليشمؿ المصنفات األدبية والفنية 
 2009،  1ط ،دار الثقافة لمنشر والتوزيععماف ،ج المعاصرة لحؽ المؤلؼ ووسائؿ حمايتو ، : كنعاف) نواؼ( ،حؽ المؤلؼ والنماذأنظر

 .35ص              
الذي يحمي حؽ المؤلؼ عمى أنو ال توجد ثمة  1789مريكية فقد نص قانوف والية ماساشوستس الصادر عاـ وفي الواليات المتحدة األ

سبانيا عاـ  1741ممكية أخص وألصؽ باإلنساف مف الممكية الناتجة عف جيده الذىني وفي الدنمارؾ صدر أوؿ قانوف عاـ   1762وا 
 . 1830وفي روسيا عاـ  1741والنرويج عاـ 

 .18أنظر : أبوبكر ) محمد(، المرجع السابؽ ، ص 
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ف األجانب داخؿ يالوطنية ، كما تطمب حماية المؤلف ية المؤلفات الوطنية خارج األراضيلغات أخرى قد تطمب حما
عد الموحدة التي مف شأنيا تنظيـ حماية قد أظير الحاجة إلى وضع حد أدنى مف القوااألمر الذي الحدود الوطنية 

 . يد الدوليحقوؽ المؤلؼ عمى الصع

التحالؼ والتجارة  اتفاقياتاية في البداية عف طريؽ إيراد نصوص الحم يا السبيؿ فوكاف اإللتجاء إلى ىذ      
حماية الممكية األدبية ثـ أبرمت معاىدات ثنائية مستقمة تقتصر عمى يما، عبلقة بينالمبرمة فيما بيف دولتيف في ال

 .1والفنية وتقـو عادة عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ أو تتضمف شرط الدولة األولى بالرعاية
بصورة فعالة وذلؾ  ية حؽ المؤلؼ عمى الصعيد الدولية لحماالثنائية لـ تكف كافي المعاىداتغير أف ىذه       

 اإلنتاج الذىني غير محددة النطاؽ، مما يتعارض مع حركة  المتعاقدتيفالقتصار أثرىا عمى العبلقات بيف الدولتيف 

ة والفنية إلى يدولية جماعية لحماية المصنفات األدب جاد صيغةيسعت إلى إ يترجع بداية الجيود التوعموما،      
وكانت تقتصر عند قياميا عمى تشكيؿ لجاف وطنية فقط ثـ ،  2وفرنسا بإنجمتراالجمعيات األدبية والفنية التي تكونت 

وىو مؤتمر  19خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف  يحيث انعقد أوؿ مؤتمر دول،ة يمؤتمرات دول لعقدسعت فيما بعد 
دولة ، وناقش مسألتيف ىامتيف تتعمؽ أوليما بضرورة توفير  14عضوا ممثبل لػػ  81وقد ضـ  1858كسؿ سنة و بر 

 . 3وثانييما تتعمؽ بتأبيد أو تأقيت تمؾ الحمايةة والفنية ية لمممكية األدبيلدولاالحماية 

ية لؤلديب الفرنسي "فيكتور بالرئاسة الفخر  1878عاـ  الدولية األدبية والفنية الرابطةوفي ضوء ذلؾ تكونت       
فكاف أف عقدت  األطراؼ لتوحيد حؽ المؤلؼ دوليا، ةلتعمؿ عمى تمييد السبيؿ لمتوصؿ إلى اتفاقية متعدد ىوجو"

قرارا بتطبيؽ مبدأ المعاممة الوطنية دوف حاجة إلى  1878الجمعية أوؿ مؤتمر ليا في ذلؾ العاـ ، وقد اعتمد مؤتمر 
 .18584استيفاء شكميات معينة وىو قرار مشابو لما تـ اعتماده في مؤتمر بروكسؿ 

                                                           
 ـ )أحمد إبراىيـ( ،حؽ المؤلؼ في تشريعات الدوؿ العربية لمحمقة الدراسية الوطنية المشتركة بيف الويبو ومصر بشأف حؽ إبراىي : أنظر  1

 لتعاوف مع رئاسة مجمس الوزراء ومركز المعموماتبانظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  ،المؤلؼ والحقوؽ المشابية 
 80، ص 1994جانفي  19 -17مف  القاىرة ، ،وعدـ اتخاذ القرار  

 1841الجمعيات المماثمة في فرنسا والتي طالبت الحكومة الفرنسية سنة  تجمعية لمكتاب عاصر  1836إذ تكونت في انجمترا منذ   2
  .األجانب ببل توقؼ عمى شرط المعاممة بالمثؿ المصنفاتة يبحما
 عكاشة)عصمت سبلمة(، الحماية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير،جامعة الحكمة  أنظر:

 .42،ص  2002بيروت،  قسـ الدراسات العميا ، معيد الحكمة العالي ،                

  .110الرحاحمة ) محمد سعد (، الخالدي ) إيناس(،المرجع السابؽ، ص أنظر:  3
 .49ص ،2006 ،وأيضا: البرعصي)عبدالجميؿ فضيؿ(،نشأة حقوؽ الممكية الفكرية وتطورىا،  طرابمس ،منشورات مجمس الثقافة العاـ 

 والدراساتمركز الممؾ فيصؿ لمبحوث الرياض ،، )حساـ لطفي(محمد حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، ترجمة  ،بزيؾ)دليا(يل :أنظر  4
 . 628ص ،2003،  1اإلسبلمية ، ط                 

 وأيضا:
DESBOIS (H), FRANCON (A), KERVER(A), Ies Conventions Internationales Du Droit D’auteur Et  

 Des  Droits Voisins, Paris, Dalloz, , 1976, p10 
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أصدر توجييا بتكويف اإلتحاد الدولي لحماية الممكية األدبية والفنية  1882بروما عاـ ثـ تبله مؤتمر ثاني انعقد      
الرابطة الدولية والذي دعت إليو  1883والذي تمت الموافقة عميو ،ثـ انعقد المؤتمر الثالث في برف )سويسرا( عاـ 

مبدأ تسوية مؤلفي المصنفات المنشورة اتفاقية تأخذ بورة مؤتمر دبموماسي تبنى مشروع وذلؾ في ص ،األدبية والفنية 
، ليتـ بعدىا 1ألوؿ مرة في أية دولة متعاقدة بمصنفات الوطنييف في أية دولة أخرى متعاقدة بدوف القياـ بأية إجراءات

مف جانب  1886سبتمبر 9التوقيع عمى اتفاقية برف في أيف تـ  1886عقد جممة مف المؤتمرات كاف آخرىا عاـ 
ويتمثؿ غرضيا األساسي في ضماف حماية دولية تبلحؽ انتشار ، 18872ديسمبر  5سريانيا في  عشر دوؿ  وقد بدأ

 وتطور اإلنتاج األدبي والفني عمى المستوى الدولي.

منيا،  27عد، وىو ما قررتو المادة ف واضعي االتفاقية أنيا ستكوف محبل لمتعديؿ فيما باولـ يغب عف أذى      
إدخاؿ العديد مف التعديبلت عمى نصوص االتفاقية، وكاف الغرض مف ىذه التعديبلت وتطبيقا ليذا النص أمكف 

استكماؿ أوجو النقص أو قصور الحماية التي توفرىا االتفاقية ومواكبة تطور العمـو والفنوف وسبؿ نشرىا وتوصيميا 
 .3لمكافة
 1948لجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ وتجدر االشارة أيضا أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف ا     

لكؿ فرد الحؽ في أف يشترؾ إشتراكا حرا في  -1" 27قد  نص بدوره عمى حماية حقوؽ المؤلؼ حيث جاء في المادة 
 حياة المجتمع الثقافية وفي اإلستمتاع بالفنوف والمساىمة في التقدـ العممي واإلستفادة مف نتائجو .

 .المصالح األدبية والمادية المترتبة عمى إنتاجو العممي أو األدبي أو الفني"لكؿ فرد الحؽ في حماية -2

                                                           

 ر:ظنأ 1 
POLLAND -DULIAN(F), Le Droit D’auteur , , Paris, Economica, 2005,p843 

 629المرجع السابؽ، ص بزيؾ)دليا(،يل َأٌضا :

  .،ىاييتي ،بمجيكا ،فرنسا ،انجمترا سويسرا ،تونس ،إيطاليا ، ليبيريا  إسبانيا، والدوؿ العشر التي وقعت االتفاقية ىي : ألمانيا،  2
 أنظر:

STEWART(S M), International Copyright And Neighbouring Right, Edition , London, 1983,p71 
 1914مارس  20والمكممة ببرف في  1908نوفمبر  13والمعدلة ببرليف في  1896ماي  4فقد استكممت اتفاقية برف بباريس في   3

 1971جويمية  24وباريس في  1967جويمية  14وستوكيولـ في  1848جويمية  26وبروكسؿ في  1928جويمية  2والمعدلة بروما في 
 .1979سبتمبر  28والمعدلة في 

 المشابية أنظر: إبراىيـ ) أحمد إبراىيـ (، حقوؽ المؤلفيف األجانب في الدوؿ العربية الحمقة الدراسية عف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة
 العربية المتحدة  لمدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف الخميجي، نظمتيا الويبو ووزارة اإلعبلـ والثقافة لدولة اإلمارات              

 121ص ،1993ماي  11 - 09ظبي ، أبو               
 جاء في تمؾ التعديبلت :أنظر: لممزيد مف التفصيؿ حوؿ ما-

 DESBOIS(H), FRANCON (A), KERVER(A) ,op, cit  ,p p 45-18  

 641،683ليبزيؾ )دليا(، المرجع السابؽ،ص وأيضا:



49 
 

اتفاقية برف أخذت نفس المنحى الذي أخذت بو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية في أف تكوف اتحاد  إف      
يضـ الدوؿ األعضاء فييا، ويكوف ىدفو حماية حقوؽ المؤلفيف، وقد تـ النص عمى ذلؾ في مادتيا األولى عمى النحو 

 ا لحماية حقوؽ المؤلفيف عمى مصنفاتيـ األدبية والفنية".التالي : "تشكؿ الدوؿ التي تسري عمييا ىذه االتفاقية اتحاد
ويتوفر اتحاد برف كما ىو الشأف بالنسبة التحاد باريس عمى أجيزة إدارية تمكنو مف القياـ بالمياـ المسندة إليو       

 .1وىذه األجيزة تتمثؿ في الجمعية والمجنة التنفيذية والمكتب الدولي
وؿ االتحاد كية األدبية والفنية في اتفاقية برف عمى عدد مف المبادئ التي تراعييا دترتكز حماية حقوؽ المم     

 .وكذا مبدأ المعاممة بالثمؿ ،كمبدأ المعاممة الوطنية ،مبدأ الحماية التمقائية واستقبلليا،لتحقيؽ الحماية 

مصنفات المؤلفيف المقيميف في ، ويعني أف تعامؿ  5مف المادة  1الفقرة  نصت عميو المعاممة الوطنية مبدأف    
دوؿ االتحاد بالطريقة نفسيا التي تعامؿ بيا مصنفات الوطنييف التي نشرت ، وبعبارة أخرى يكوف القانوف الواجب 
التطبيؽ ىو القانوف الوطني لمدولة العضو في االتحاد والتي يطالب فييا بالحماية أي مساواة المؤلؼ األجنبي 

 .2ونيةنمة القابالمؤلؼ الوطني في المعام

وفقا لبلتفاقية ال يعني المساواة الكاممة في المعاممة في مختمؼ بمداف االتحاد ألف نطاؽ الحماية  المبدأغير أف ىذا 
 .3المقررة لممصنفات األدبية والفنية قد يختمؼ مف بمد آلخر فيو مبدأ نسبي

وبمقتضاه ،مف اتفاقية برف  5مف المادة  2الفقرة  فيفقد تـ النص عميو  الحماية التمقائية واستقبللياأما مبدأ      
وبعبارة أخرى أف تمنح الحماية بصورة تمقائية وال  ،فإف حماية المصنفات يجب أال تكوف مشروطة بأي إجراء شكمي

 تتوقؼ عمى أي تسجيؿ أو إيداع أو أي إجراء شكمي مف ىذا النوع .

إدارية يفرضيا ذات طبيعة  التزاماتـ ىو الشرط البلـز لصحة الحؽ وىو يتضمف عادة اواإلجراء الشكمي في ىذا المق
 .4أمثمتيا اإليداع والتسجيؿ والنشر ويترتب عمى عدـ القياـ بيا فقداف الحؽ ومف،المشرع الوطني 

                                                           

ختصاصات ىذه األجيزة  1   لممزيد مف التفصيؿ حوؿ وظائؼ وا 
 15،16ص، 2007،ديواف المطبوعات الجامعية  الجزائر ،  ،)محي الديف( ، محاضرات في الممكية الفكرية األدبية والفنية عكاشةأنظر: 
 محبوبي ) محمد(، النظاـ القانوني لممبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية  أنظر:وأيضا 

 178 -176صص واالتفاقيات الدولية المرجع السابؽ،  
 أنظر:  2

PLOMAN (E  ( And HAMILTON (L.C),Copyright Intellectual  Proprety In The Information Age  

 London  , 1980  , p47 

 كمية العمـو، 1الماجستير، جامعة الجزائرشيادة بركاف )نبيمة(،الممكية الفكرية وتأثيرىا عمى اإلقتصاد العالمي ،مذكرة مقدمة لنيؿ  أنظر: 3 
 30ص،  2010السياسية واإلعبلـ ،                 

 2005، الييئة العامة لمكتاب القاىرة، ناصر)جبلؿ( ،حقوؽ الممكية الفكرية وآثارىا عمى اقتصاديات الثقافة واالتصاؿ واإلعبلـ ، :وأيضا
 .38ص 

     174ص ،2007، 2العدد ،محبوبي)محمد(، الحماية الدولية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ،مجمة المحاكمة لمدراسات القانونية أنظر:4 
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ضافة إلى ما نصت عميو الفقرة        ة الحقوؽ مف االتفاقية بأف ال يخضع التمتع أو ممارس 5مف المادة  2وا 
وتبعا لذلؾ فإف  ،فيذا التمتع وىذه الممارسة مستقبلف عف وجود الحماية في دولة المنشأ ،الممنوحة ألي إجراء شكمي

 يحكمو تشريع الدولة المطموب توفير الحماية فييانطاؽ الحماية وكذلؾ وسائؿ الطعف المقررة لممؤلؼ لحماية حقوقو 
ودوف بالحدود الدنيا لمحماية   ىذه االتفاقية، غير أف ذلؾ رىيف بااللتزاـدوف سواه، وذلؾ بصرؼ النظر عف أحكاـ 

 .1اإلخبلؿ بحؽ الدولة العضو في االتحاد وفي التوسع في الحماية مف حيث النطاؽ والمدة

في  مف ذات المادة  مبدأ آخر وىو مبدأ الحماية 3فقد أوردت الفقرة  5مف المادة  2وتأكيدا لما ورد في الفقرة       
مسألة الحماية في الدولة التي نشأ فييا المصنؼ )بمد المنشأ( ىي مسألة  خر عمى أفبمد المنشأ والذي يؤكد ىو اآل

يحكميا وينظميا التشريع الوطني في ذلؾ البمد وىو أمر بدييي متى كاف المؤلؼ أحد رعايا تمؾ الدولة وصدر 
 فييا. ومصنف

آخر في حالة ما إذا قاـ المؤلؼ بنشر مصنفة ألوؿ مرة في بمد مف بمداف غير أف ىذه المادة أوردت استثناء      
ر رعايا الدولة ذا الوضع فيقرر أف المؤلفيف مف غياالتحاد غير بمده ، فإف المبدأ الذي تضمنتو ىذه المادة يعالج ى

البمد أي أنو يطبؽ عمييـ  التي نشأت فييا مصنفاتيـ )بمد المنشأ( يتمتعوف بذات المعاممة التي يتمتع بيا مواطف ذلؾ
 . 2 5المادة 1المبدأ الخاص بالمعاممة الوطنية المنصوص عميو في الفقرة 

سناد لتحديد وتعريؼ بمد المنشأ مد المنشأ بؿ وضعت ضوابط وقواعد إولـ تكتؼ االتفاقية بتقرير مبدأ الحماية في ب
 .3وذلؾ قطعا لمنزاع في حالة إثارتو أماـ المحاكـ الوطنية

لى جانب المبدأيف السابقيف جاءت اتفاقية برف       مف  6المادة  1الفقرة  وقد نصت عميو ،المعاممة بالمثؿ بمبدأوا 
حيث تقرر ىذه المادة إمكانية قياـ دولة مف دوؿ االتحاد بالرد  الوطنية،المعاممة  ويعتبر استثناءا مف مبدأ ،االتفاقية

بالمثؿ اتجاه دولة أخرى خارج االتحاد ال تقرر حماية كافية لممؤلفيف مف رعايا دوؿ االتحاد ، كما يعني ىذا المبدأ 
في  رعاياىا لتي يتمتع بيا المؤلؼ مفأيضا أف حماية حؽ المؤلؼ األجنبي في الدوؿ متوقفة عمى مدى الحماية ا

 .4الدولة األخرى

بؿ جعمت مسألة تقريره في تشريعات دوؿ ،غير أف إقرار ىذا المبدأ في إطار االتفاقية لـ يكف عمى سبيؿ االلزاـ     
في المقابؿ فالدوؿ التي تقرر مثؿ ىذا المبدأ في تشريعيا ال يحؽ ليا ،الدولة ذاتيا  إلرادةاالتحاد مف عدمو أمرا راجع 

                                                           
 البدراوي) السيد حسف(،معايير الحماية الدولية في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، الندوة الوطنية المتخصصة لمسمطات أنظر:  1

 ، البحرلمممكية الفكرية نظمتيا الويبو بالتعاوف مع المجمس القضائي األردني ومركز عبد اهلل الثاني  ،القضائية األردنية                   
 4ص ، 2004أكتوبر  9 - 7 ،الميت                  

DESBOIS(H), FRANCON (A), KERVER(A), op, cit ,p                                             أوظش                         
2   

   3   مف اتفاقية برف 4الفقرة  5المادة :راجع   
 116أنظر: إبراىيـ )أحمد إبراىيـ(، حؽ المؤلؼ في تشريعات الدوؿ العربية، المرجع السابؽ، ص  4
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تتجاوز حدود استخداـ المبدأ تعتبر مخالفة ومتجاوزة لنصوصيا التي أف الدولة  ،ومنعيا مطمقاأإلغاء الحماية 
 .1القانونية

ع قيودا عمى حماية حقوؽ المؤلفيف أف تقـو بإخطار كتابي ليذه القيود ضالتي ت االتحادتفاقية دولة االوقد ألزمت      
الدوؿ التي ستقيد الحماية في مواجيتيا والقيود التي تخضع ليا حقوؽ المؤلفيف مف رعايا لممدير العاـ لمويبو تحدد فيو 

 .2بإببلغ ىذا اإلعبلف إلى جميع بمداف االتحادوبدوره يقـو المدير العاـ لممنظمة )بإخطار(  ،ىذه الدوؿ أو تمؾ

 الفقرة الثانية
 المصنفات المحمية والقيود الواردة عميها 

اتفاقية برف المصنؼ ـ تعرؼ التعرض ليذه المصنفات يجدر بنا ابتداءا تحديد المقصود بالمصنؼ ، فمقبؿ       
وعموما يقصد بالمصنؼ "ذلؾ اإلنتاج الذىني المبتكر الذي يصدر عف المؤلؼ في  ،وكذلؾ أغمب التشريعات الوطنية

 .3ؤلؼ"الفنية وىو الوعاء الذي يحوي ابتكار الم،األدبية  ،المجاالت العممية

ومف البلـز لتوفير الحماية ألي عمؿ فكري أف تتوفر فيو عدة شروط وىذه األخيرة لـ تنص عمييا اتفاقية برف      
نما أتت في سياؽ الحديث في نصوص موادى،صراحة  ة وتتمثؿ إجماال وقد نصت عمييا أغمب التشريعات الوطني اوا 

 ى العمؿ اإلبداعي ذاتو وليس الفكرة .في ثبلثة شروط ىي: اإلبتكار، وأف تنصب الحماية عم

ضافة إلى ىاذيف الشرطيف يج      خراجيا إلى حيز الوجود بوا  فبل يمكف توفير  ،أف يتـ التعبير عف تمؾ الفكرة وا 
خراجو إلى حيز الوجودالحماية ألي عمؿ  عف الوسيمة  وبغض النظر ،إذا كاف طي الكتماف ولـ يتـ التعبير عنو وا 
المتمثؿ في الشكؿ المادي لممصنؼ لـ ومع ذلؾ فإف الشرط ، 4أغنية،...( لحف تمثاؿ، ،)كتابالتي تـ إخراجو فييا

تنص عميو اتفاقية برف كشرط إلزامي بؿ أوردتو وجعمتو شرطا اختياريا لممشرع الوطني في الدولة العضو الذي لو أف 

                                                           
    فتحي)نسيمة(،الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف ،فرع قانوف التعاوف الدولي   : أنظر  1

 35،ص 2012جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، تيزي وزو ،  
POLLAUD-DULIAN(F), op, cit ,p َأٌضا:   860  

 جميعي)حسف(، الحماية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة مف اتفاقية برف واتفاقية التريبس إلى معاىدة الويبو بشأف أنظر:  2
 حؽ المؤلؼ ومعاىدة الويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لممسؤوليف                 
 2004جويمية ، 14،15الحكومييف ،نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة اإلعبلـ ، المنامة،                  
 4ص                  

 5وأيضا: البدراوي) السيد حسف(،معايير الحماية الدولية في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، المرجع السابؽ،ص
 2007، 1ط ،منشورات الحمبي الحقوقيةلبناف ،   ،ف ( الحماية الجزائية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورةخمفي) عبد الرحما أنظر: 3
  12ص   

 ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف-دراسة مقارنة–وأيضا: أمجد عبد الفتاح)أحمد حساف(، مدى الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ 
 .126ص .2008ممساف ، تالخاص ،جامعة أبي بكر بمقايد ،كمية الحقوؽ،                        

 أنظر:  4
LE TARNEC)A  (  ,Propriété Littéraire Et Artistique , Paris, Dalloz  , 1966, pp177-183  
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ومع ،1نية كميا أو بعضيا مثبتة في شكؿ مادي معيف ولو أف ال يشترط ذلؾيشترط أف تكوف المصنفات األدبية أو الف
مثؿ القياـ بتثبيت بعض  ،ذلؾ فاالتفاقية قد اشترطت تثبيت بعض المصنفات عمى دعامة مادية كشرط لمحماية

 .2الرقصات بتصويرىا وتسجيميا عمى شريط فيديو مثبل

قائمة بيا  وأوردتفت المصنفات األدبية والفنية عر مف اتفاقية برف نجد أنيا  2مف المادة  1وبالرجوع إلى الفقرة        
إنتاج في المجاؿ العممي  ؿفييا " تشمؿ عبارة المصنفات األدبية والفنية ك اءعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حيث ج

المحاضرات والخطب  ،الكتيبات وغيرىا مف المحررات الكتب، :والفني أيا كانت طريقة أو شكؿ التعبير عنو 
 " ...والمواعظ
مف ىذه الفقرة أف الشرط األساسي والضابط الرئيسي لمتمييز بيف المصنؼ محؿ الحماية وغيره ىو أف  ويتبيف      

شكؿ الذي أي مف المجاالت األدبية والعممية أو الفنية وذلؾ بغض النظر عف ال في يكوف المصنؼ مف إنتاج الذىف
 .خبللو عف ىذا اإلنتاج أو طريقتو يتـ التعبير مف 

أنيا طويمة وليست حصرية حيث  2مف المادة  1وما يبلحظ أيضا عمى قائمة المصنفات الواردة في الفقرة       
 ."مثؿ"  استخدـ تعبير

تمتد الحماية وفقا التفاقية برف لتشمؿ جميع المصنفات اإلبداعية سواءا األصمية منيا حسب ما أوردتو  ،وعموما      
الموسيقي ، وما يجري عمى المصنؼ  التوزيعوير،حالت ،اإلقتباس )كالترجمة،أو المشتقة  2مف المادة  7و 1الفقرتاف 

 .3(سنيمائية أو مسرحية أو تمفزيونية ... ،أعماؿ فنية يرات أخرى كنقؿ األعماؿ األدبية إلىو األدبي أو الفني مف تح

تتمتع المصنفات األدبية أو الفنية لدوائر المعارؼ والمختارات األدبية التي تعتبر ابتكارا وبموجب اتفاقية برف       
 . الصفةبالحماية بيذه  ،محتوياتيافكريا بسبب ترتيب أو اختيار 

                                                           
 مف اتفاقية برف  2الفقرة  2راجع  : المادة   1
 الفكريةأنظر: التميوني )بساـ( ،اإلطار القانوني الدولي لحماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية   2

 4ص،  2005أفريؿ  11- 9،جارة ، المنامة نظمتيا الويبو بالتعاوف مع وزارة اإلعبلـ وغرفة الصناعة والت                      
لمصنفات األصمية ،تمؾ التي يضعيا المؤلؼ بصورة مباشرة دوف اقتباسيا مف مصنفات سابقة وتتميز بطابع اإلبداع ويقصد عموما با  3

 .واألصالة 
تمؾ المصنفات التي تستمد أصميا مف مصنؼ سابؽ الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات  أما المصنفات المشتقة فيي
 تكرة مف حيث ترتيب واختيار محتوياتيا .التعبير الفمكموري ما دامت مب

مصنؼ مبتكر استنادا إلى مصنؼ آخر سابؽ لو ،وتكمف أصالتو سواء  كما عرفت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية المصنؼ المشتؽ بأنو"
مشتؽ بالحماية دوف في وضع اقتباس لممصنؼ السابؽ لو أو في العناصر اإلبداعية لترجمتو إلى لغة مختمفة ، ويتمتعا المصنؼ ال

 .المساس بحؽ المؤلؼ في المصنؼ السابؽ لو "
 . 210ص المرجع السابؽ، أنظر: كنعاف) نواؼ( ،

  48ص ،2011دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، صر الديف )حمزة مسعود(، حماية حقوؽ الممكية الفكرية ، نوأيضا : 
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التطبيقية في قائمة المصنفات المتمتعة بالحماية سواءا باعتبارىا رسـو ونماذج كما تندرج أيضا مصنفات الفنوف 
 صناعية أو باعتبارىا مصنفات فنية.

، تتمتع ىي األخرى بالحماية 1وتجدر اإلشارة أيضا أف األعماؿ المستمدة مف الثقافة التقميدية والشعبية أي الفولكمور
 .مف اتفاقية برف  4الفقرة  15بموجب المادة 

مف المادة  4نص الفقرة  وىو 1967وقد تضمنت اتفاقية برف نصا أدخؿ أثناء تعديميا في مؤتمر ستوكيولـ       
حماية  إلى الذي يشير إلى المصنفات غير المنشورة التي تكوف شخصية مؤلفيا مجيولة وىو ييدؼ أساسا 15

  .لو ب صعوبة وضع تعريؼ دقيؽالمصنفات الفولكمورية عمى الرغـ مف أنيا لـ تذكر ذلؾ صراحة بسب

مف خبلليا حماية   استثنتىذا بالنسبة لممصنفات المتمتعة بالحماية ومع ذلؾ فقد أوردت االتفاقية بعض القيود      
لمتشريعات الوطنية تحديد نطاؽ وشروط الحماية حيث تختص تشريعات دوؿ االتحاد بتحديد  تركتبعض المصنفات و 

و القضائية وكذلؾ لمترجمة الرسمية ليذه الطبيعة التشريعية أو اإلدارية أ لمنصوص الرسمية ذاتالحماية التي تمنحيا 
 مف اتفاقية برف  4الفقرة  2، وقد قررت ىذا الحكـ المادة النصوص

 تتصؼكما ال تنطبؽ الحماية التي تكفميا ىذه االتفاقية عمى األخبار اليومية وال عمى األحداث المختمفة التي      
كما أجازت االتفاقية أيضا لتشريعات بعض الدوؿ ، 2عمومات صحفية وذلؾ الفتقارىا لؤلصالة واالبتكاربكونيا مجرد م

ات التي ستتـ أثناء اإلجراءات عوالمراف السياسيةاألعضاء في االتحاد أف تستثني كميا أو جزئيا مف الحماية الخطب 
 .3القضائية

بإخراج حاالت استعماؿ مقتطفات مف المصنؼ عمى نحو مشروع وبما يبرره  1الفقرة  10وقد ورد نص المادة 
وفي حدود ما يسمح بو التشريع الوطني استعماؿ المصنفات  10مف المادة  2الغرض المنشود ، كما أتاحت الفقرة 

                                                           
يقصد بالفولكمور "مصنفات الفف الثقافي إلحدى األمـ التي ابتكرىا وحفظيا وطورىا أشخاص مجيولو الشخصية جيبل بعد جيؿ بيف   1

 ة ، الرقصات ومختمؼ الطقوس الشعبية ".يالجماعات األصمية ومف أمثمة ىذه المصنفات القصص ، األغاني الشعب
 . 60نصر الديف )حمزة مسعود(، المرجع السابؽ، ص أنظر:

كما عرؼ كمود ماسوي الفولكمور بأنو" أحد العناصر اليامة المكونة لمميراث الثقافي في كؿ أمة وىو يضـ العادات واألعراؼ الشعبية 
 ف بيذه التقاليد واألعراؼ "يعالميالراسخة والتي يتـ المحافظة عمييا بواسطة الجماعات الموجودة داخؿ الشعب أو بواسطة األفراد ال

  أنظر:
MASOUYE(C), La Protection Des Expression Du Folklor,Rida, 1985, p3 

المصنفات الفولكمورية بأنيا" المصنفات التي تتناقميا األجياؿ المتعاقبة وتساىـ في تشكيؿ الذاتية الثقافية الوطنية بصورة  تعرف كما
 جماعية ودوف أف تكوف أسماء مؤلفييا معروفة "

  تونس ،–في القانوف المقارف  دراسة مقارنة–) كمود(، المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لو في العالـ يوكولومبي أوظش:
 30ص  ،1995ترجمة ونشر المنظمة العربية لمتربية والعمـو والثقافة ،  

 الجزائراإلبداع الفمكموري عمى ضوء قانوف الممكية الفكرية ، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ،جامعة  ،حاج صدوؽ)ليندة( وأيضا :
 21ص، 2012، كمية الحقوؽ                     

 مف اتفاقية برف 8الفقرة  2راجع : المادة   2
 مف اتفاقية برف 1)ثانيا(  الفقرة  2راجع : المادة   3
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اؿ وفي حدود ما يبرره الغرض المشروع وبشرط ف يتفؽ ذلؾ مع حسف االستعمية والفنية ألغراض التعميـ بشرط أاألدب
 أف يذكر المصدر واسـ المؤلؼ.

)ثانيا( مف اتفاقية برف بالسماح بنقؿ المقاالت المنشورة في الصحؼ والدوريات عف 10وكذلؾ ورد نص المادة       
عت وشوىدت أثناء حدث جار لجعميا مإضافة إلى نقؿ المصنفات األدبية والفنية التي تكوف قد س، موضوعات جارية 

 .في متناوؿ الجميور وفقا لمشروط والحدود والضوابط الواردة بيذه المادة وما يقرره التشريع الوطني 

لمتشريعات الوطنية بشأف الترخيص اإلجباري المقيد لمحؽ  مف االتفاقية قد جاء محيبل 13أما نص المادة       
 .1لموسيقية أو الكممات المصاحبة ليا مع وضع الشروط والتحفظات الخاصة بواالستئثاري في تسجيؿ المصنفات ا

حيث ورد  ،مف االتفاقية مشيرا إلى الممحؽ الذي يتضمف أحكاما خاصة بالبمداف النامية 21وقد ورد نص المادة       
 ةاستئثاريفيو السماح بتقييد حقي الترجمة واالستنساخ ، وأتيح لمبمداف النامية النص عمى منح تراخيص إجبارية غير 

 وغير قابمة لمتحويؿ وفقا لمضوابط الواردة بالممحؽ.

 الثالثةالفقرة 
 الحقوق المقررة لممؤلفين ومدة حمايتها وفقا التفاقية برن 

بأنو "يمكف تعريؼ المؤلؼ و  ؼ  ل  ؤ  ابتداءا إلى المقصود بالم   التطرؽقبؿ التطرؽ لحقوؽ المؤلؼ المحمية يجب      
الشخص الذي يخولو القانوف التمتع بتمؾ االمتيازات المترتبة عمى حؽ " أو ىو  "الشخص الذي ابتكر المصنؼ

غير ذلؾ مف أو ا أو فنيا أو عمميا أو سينمائيا المؤلؼ ولو لـ يكف ىو مبتكر المصنؼ وسواء كاف ىذا المصنؼ أدبي
الشخص الذي ابتكر المصنؼ ويعد مؤلفا لو إذ ذكر اسمو عميو أو نسب إليو بأي طريقة تدؿ "ىو  وأ"، 2المصنفات

 ."3عمى شخصيتو بوضوح

                                                           
 المرخص)ويعني الترخيص في مجاؿ حؽ المؤلؼ التصريح أو اإلذف الذي يمنحو المؤلؼ أو صاحب حؽ المؤلؼ)المرخص (لممستفيد    1

المتفؽ عمييا بينيما في العقد ) عقد الترخيص(، أو ىو الترخيص الذي تمنحو السمطات لو( مف أجؿ استعمالو بالطريقة وتبعا لمشروط 
الدولة الستخداـ مصنؼ محمي بشروط محددة وذلؾ مقابؿ تعويض عادؿ لممؤلؼ ، وىذا التعويض تحدده التشريعات  المختصة في

ـ صاحب حقوؽ المؤلؼ بمنح الترخيص الستخداـ الوطنية في قانوف حؽ المؤلؼ ، ويسمى ترخيصا إجباريا ألنو ينطوي عمى إلزا
 المصنؼ.

 بف ممحـ)رائد محمد فميح(، آلية أعماؿ المبادئ العامة واألساسية التفاقية تريبس في مجاؿ حقوؽ الممكية األدبية والفنية  أنظر:
 قسـ  لفقيية والقانونية ،، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ،جامعة آؿ البيت ، كمية الدراسات ا-دراسة مقارنة–      

 .59، صس فد  القانوف الخاص ، 
 . 291وأيضا: كنعاف)نواؼ(، المرجع السابؽ، ص

 منظورالكردي) جماؿ محمود( ، حؽ المؤلؼ في العبلقات الخاصة الدولية والنظرة العربية واإلسبلمية لمحقوؽ الذىنية مف  أنظر:   2
 30ص ،2003دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، الجديد ،  العالمياالقتصاد                   

 جامعة  ، قسـ الكفاءة المينية ، 5: براىمي)حناف( ، حقوؽ المؤلؼ في التشريع الجزائري ،مجمة المنتدى القانوني ،العدد أنظر  3
 .274،ص 2008 ،محمد خيضر، بسكرة 
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 3فقد جاء نص المادة  ،صحاب الحقوؽ مف المؤلفيف الذيف تنطبؽ عمييـ أحكاـ ىذه االتفاقيةأوبيدؼ تحديد       
قامة المعتادة إلضفاء الحماية عمى المؤلفيف مف رعايا دوؿ االتحاد عمى ية برف بمعيار الجنسية ومعيار اإلمف اتفاق

 .ير منشورة ورة أو غمنش المصنفاتوبغض النظر عما إذا كانت تمؾ  الفنيةمصنفاتيـ األدبية أو 

مف نشر المصنؼ أوؿ مرة في أي دولة مف دوؿ االتحاد أو  االتفاقيةمت وباإلضافة إلى المعيار السابؽ فقد جع      
ف  األعضاء االتحادفي آف واحد في دولة مف االتحاد ودولة مف غير دوؿ  معيارا آخر لتوفير الحماية لممؤلؼ حتى وا 

أو المعمارية  ائيةالسنيمعمى أنو وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لممصنفات ، 1لـ يكف مف رعايا أي مف الدوؿ األعضاء
 15لمادة في حيف عالجت ا ،2معايير أوسع لمحمايةتقرير مصنفات الفنوف التخطيطية والتشكيمية فقد تـ  وبعض

   .تحمؿ اسما أو تحمؿ اسما مستعار تحديد المؤلؼ في المصنفات السنيمائية وحالة المصنفات التي ال 3،2فقرتييا ب

                                 فقد أقرت االتفاقية لممؤلفيف عف المصنفات محؿ الحماية نوعاف أساسياف ىما ، 3عف حقوؽ المؤلؼأما      
  .الحؽ األدبي والحؽ المالي

 1928ؿ اتفاقية برف سنة يوتجدر اإلشارة أنو قد تـ النص عمى ضرورة تمتع المؤلؼ بالحؽ األدبي منذ تعد      
فالحماية تمنح بمقتضى  ،مضموف الحقوؽ األدبية 1)ثانيا( الفقرة  6وقد حددت المادة  ،4الرتباطو بشخصية المؤلؼ

وىذا الحؽ ،االتفاقية لجانبيف أساسييف ىما حؽ المؤلؼ في المطالبة بنسبة المصنؼ إليو أو ما يسمى حؽ األبوة 
س منو في نع الغير مف االقتباوكذا م ،ده أو نسبتو لمغيرييضا حؽ منع سرقة مصنفو أو نقمو أو تقميخوؿ لممؤلؼ أ

 . 5ر المقتبس إلى اسـ المؤلؼ األصمي لممصنؼالحد المسموح إذا لـ يش

مساس صنؼ أو مير أو تعديؿ آخر ليذا الأي تحريؼ أو تشويو أو تغي عمى االعتراضكما أشارت المادة إلى       
 آخر بذات المصنؼ ويكوف ضارا بشرفو أو سمعتو .

                                                           
 .مف اتفاقية برف 1،2الفقرتيف  3راجع: المادة   1

 . قد تناولتا تحديد المقصود بالمصنفات المنشورة 3مف المادة  3،4وتجدر اإلشارة أف الفقرتيف 

 . مف اتفاقية برف 4راجع: المادة  2
نتاجو المبتكر تتيح لو حقيف متميزيف ،أحدىما   3 ويقصد بحؽ المؤلؼ الرابطة القانونية بيف المبتكر في حاالت العمـو والفنوف واآلداب وا 

  .ي احتكار استغبلؿ اإلبتكار ،واآلخر يتمثؿ في منع الغير مف المساس بشخصيتو عبر إنتاجو المبتكريتمثؿ ف
 كمية،الصادرة عف  2عطوي)مميكة(، حؽ المؤلؼ في ظؿ النصوص التشريعية الجزائرية ،المجمة الجزائرية  لئلتصاؿ ،العدد  أنظر:

 119،118ص ،2011، 3اإلعبلـ واإلتصاؿ ، جامعة الجزائر العمـو السياسية واإلعبلـ ،قسـ                 
 أنظر:  4

POLLAND-DULIAN(F), op, cit ,p841 
  -دراسة مقارنة –وؽ المؤلفيف األدبية والفنية في الفقو اإلسبلمي مقارنة بالقانوف قالنجار)عبد اهلل مبروؾ( ، الحماية المقررة لحأنظر:    5

 .وما بعدىا  73ص  ، 1990دار النيضة العربية ، القاىرة ،                 
 .مف اتفاقية برف 1الفقرة  )ثانيا( 6المادة راجع نص وأيضا :   
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وذلؾ عمى األقؿ إلى حيف انقضاء  )ثانيا( مدة الحقوؽ األدبية بعد وفاة المؤلؼ6مف المادة  2وتحدد الفقرة       
و االنضماـ أال يتضمف تشريعيا المعموؿ بو عند التصديؽ عمى وثيقة باريس بيد أف الدوؿ التي ، الحقوؽ المالية 

ىذه الحقوؽ ال  بعضؽ في النص عمى أف وفاة المؤلؼ يكوف ليا الحإلييا نصوصا تكفؿ الحماية لمحقوؽ األدبية بعد 
 .1بيا بعد وفاة المؤلؼ يحتفظ

ر الحماية فييا حسب ما قررتو المادة يفيحددىا تشريع الدولة المطموب توف المقررةأما بالنسبة لوسائؿ الطعف         
 .3)ثانيا( الفقرة  6

 حقوؽ ىي : 8 ياالتفاقية وتتمثؿ عموما ففي العديد مف مواد  فقد وردت ، 2ما بالنسبة لمحقوؽ الماليةأ       

ف يقـو بترجمة حيث يخوؿ ىذا األخير لممؤلؼ أ،برف مف اتفاقية  8وقد نصت عمى ىذا الحؽ المادة  : حؽ الترجمة
أو أف يختار الشخص الذي يتولى نقؿ أفكاره وتعبيراتو إلى لغة أخرى دوف  ،أو العممي أو الفني بنفسومصنفو األدبي 

تحريؼ أو تغيير مع إضفاء بعض األساليب والتراكيب المغوية التي تمكف مف يتكمـ تمؾ المغة مف فيـ فحوى المصنؼ 
 .3ومعرفة قصد المؤلؼ ياألصم

التي تتمتع بحماية االتفاقية الحؽ  والفنيةة ياألدبيحؽ لمؤلفي المصنفات  9مف المادة  1فوفقا لمفقرة  : حؽ النسخ
دوؿ االتحاد االستئثاري في الترخيص باستنساخ ىذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكؿ ومع ذلؾ تحتفظ تشريعات 

بعمؿ نسخ مف ىذه المصنفات في بعض الحاالت الخاصة بشرط ال يتعارض عمؿ مثؿ ىذه النسخ مع  السماحبحؽ 
كما أف كؿ تسجيؿ صوتي لممؤلؼ  المشروعةوأف ال يسبب ضررا بغير مبرر لممصالح  ،االستغبلؿ العادي لممصنؼ

 .4أو بصري يعتبر نقبل في مفيـو ىذه االتفاقية

                                                           
 2003، ف د د  ف ، ـد   ، )مصطفى( الشافعي،ترجمة  -المبادئ والتطبيقات –جوانز)جودي(، الممكية الفكرية  وانجر أنظر:  1

 .154،153ص                      
 وأيضا:

ETAHANI  BARNAT (C), Quelle Effectivité De La Protection Juridique D’auteur Sur Internet, Revue  

 D’anales Des Sciences Juridique, Faculté Des Sciences Juridique , Economique Et  

 De Gestion ,Jendouba   , 2010 , p289 
استغبلؿ مصنفو بما في ذلؾ اإلستفادة مف أية عوائد مالة أو مادية وذلؾ خبلؿ فترة زمنية  ويقصد بالحؽ المالي : إعطاء المؤلؼ حؽ   2

معينة بحي تنتيي بعدىا الحقوؽ المالية لممؤلؼ ، فيصبح مف حؽ المجتمع استغبلؿ ذلؾ المصنؼ بدوف حاجة إلى إذف مف المؤلؼ أو 
 ورثتو وتمتاز بأنيا حؽ استئثاري ومؤقت .

 نظمتيا  ،التميوني)بساـ(، حقوؽ الممكية الفكرية، ماىي القضايا المطروحة ؟ ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييفنظر : أ
 3، ص .2004مارس  22الويبو بالتعاوف مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة اإلعبلـ، مسقط ،  

 50مرجع السابؽ، صوأيضا : محبوبي)محمد(، تطور حقوؽ الممكية الفكرية، ال
 101إبراىيـ )أحمد إبراىيـ(، حؽ المؤلؼ في تشريعات الدوؿ العربية، المرجع السابؽ، ص أنظر:  3
 أنظر:  4

ETAHANI  BARNAT (C), op, cit ,p292 
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المصنفات المسرحية  بأداءمف اتفاقية برف ويرتبط ىذا الحؽ  11المادة وقد نصت عميو  :حؽ األداء العمني
بكؿ الوسائؿ  دائيا عمنايح بتمثيؿ مصنفاتيـ وأعماؿ بحؽ استئثاري في التصر ،حيث يتمتع مؤلفو بيذه األ والموسيقية

العمني و  باألداءفي التصريح  االستئثاريعماؿ بالحؽ ىذه األ تمتع مؤلفويكما  ،داء الى الجميوروالطرؽ ونقؿ ىذا األ
ة يالمدة الكاممة لحماية حقوقو في األعماؿ األصم ؿخبلفيما يتعمؽ بترجمات ىذه األعماؿ داء لمجميور نقؿ ىذا األ

 .1الموسيقيةويتعمؽ ىذا الحؽ بثبلثة أنواع مف المصنفات المسرحية والمصنفات الموسيقية والمصنفات المسرحية 

رساؿ السمكي عو في متناوؿ الجميور عف طريؽ اإلفي حؽ المؤلؼ في إذاعة مصنفو ووض: ويتمثؿ  حؽ اإلذاعة
 .2و الصورة أو كمييمالمصوت أوالبلسمكي  

حؽ استئثاري المصنفات األدبية ب مؤلفويتمتع  حيث،ة يوىذا الحؽ يختص بتبلوة األعماؿ األدب : حؽ التبلوة العمنية
الجميور بما في ذلؾ  عمى مصنفاتيـونقؿ تبلوة  الطرؽو أة بجميع الوسائؿ يالتصريح بالتبلوة لمصنفاتيـ األدب يف

 . 3األصمية األعماؿخبلؿ المدة الكاممة لحماية حقوقيـ في  المصنفاتتبلوة الترجمات الخاصة بيذه 
مف بعده وقد  الورثةؿ إلى صنفو وينتقمى مع المؤلؼئثارية التي يتمتع بيا تساالوىو حؽ مف الحقوؽ  :حؽ التحوير
و التصريح لمغير بتحويره بأي الوحيد الذي يحؽ لو تحوير مصنفو أوالمؤلؼ ىو ،مف اتفاقية "برف"  12قررتو المادة 

كما يشمؿ التحوير أيضا أي تعديبلت أخرى الحقة ،وىذا الحؽ يرد عمى المصنفات األدبية والفنية  ،طريقة مف الطرؽ
  .تجرى عمى المصنؼ

لـ تحظ بو حقوؽ المؤلؼ األخرى فقد  وؽ باىتماـ كبير في اتفاقية برف حظيت ىذه الحق:  ةالسنيمائيالحقوؽ 
والحقوؽ  السنيمائيةجاءت بعنواف الحقوؽ  14حتى أف المادة  ،)ثانيا( بفقراتيا الكثيرة14و 14تناولتيا المادتيف 

 .4التوزيع والعرض ،السنيمائي، النسخ  حويرالمرتبطة بيا ، كحؽ الت

مف االتفاقية بأف المؤلؼ لو الحؽ في الحصوؿ عمى نصيب مف حصيمة عممية  ا()ثالث14رؼ المادة ت: تع التتبعحؽ 
ويتميز ىذا الحؽ بأنو  ،5الفنية األصمية والمخطوطات األصمية التالية ألوؿ تصرؼ يقـو بو المؤلؼ المصنفاتبيع 

ف كاف قاببل  مف نفس المادة ، ال يعد اإلعتراؼ 2ة ، ولكف طبقا لمفقرة بسبب الوفا لبلنتقاؿغير قابؿ لمتصرؼ فيو ، وا 
فبل يجوز المطالبة بحؽ التتبع إال ،االتحاد ، كما أنو يخضع لشرط المعاممة بالمثؿ  فيبو وجوبيا في الدوؿ األعضاء 

                                                           
  مقدمة العالمية ،رسالةأحمد محمد)أحمد حسيف(، الحماية الدولية لمممكية الفكرية في إطار أحكاـ اتفاقيات منظمة التجارة  أنظر:  1

 208، ص  2006جامعة أسيوط، كمية الحقوؽ ،لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،                     
 مف اتفاقية برف 1) ثانيا(  الفقرة  11راجع: المادة   2
 )ثالثا( مف اتفاقية برف11راجع : المادة    3
  212،211أحمد محمد)أحمد حسيف(، المرجع السابؽ،ص أنظر:   4

  299-297ص ص وأيضا: ليبزيؾ)دليا(، المرجع السابؽ، 
 مف اتفاقية برف 1)ثالثا( الفقرة 14المادة  :  راجع  5
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يسمح بيا تشريع الدوؿ المطموب  يينتمي إلييا المؤلؼ يقرر ىذه الحماية وفي الحدود الت التيلة إذا كاف تشريع الدو 
 . 1تحديد إجراءات تحصيؿ المبالغ الواجبةويختص التشريع الوطني ب، توفير الحماية فييا

وتحتفظ حكومات دوؿ االتحاد بالحؽ في عقد اتفاقيات خاصة فيما بينيا ما دامت ىذه االتفاقيات تخوؿ المؤلفيف 
 .2نصوصا ال تتعارض مع اتفاقية برف تتضمفحقوقا تفوؽ تمؾ التي تمنحيا ىذه االتفاقية أو 

 1الفقرة برف وأوردت قاعدة عامة بخصوصيا بموجب  اتفاقيةفقد حددتيا  المؤلؼحماية حقوؽ أما بالنسبة لمدة       
غير أف ،"ياة المؤلؼ وخمسوف سنة بعد وفاتومنحيا ىذه االتفاقية تشمؿ مدة حبقوليا :"مدة الحماية التي ت 7ة مف الماد
نشر  ي حالةفف ،ؿ استثناءا عمى القاعدة العامةمف ذات المادة نصت عمى حاالت خاصة تشك ،2،3،4الفقرات 

سنة مف وضع المصنؼ قانونا تحت  50مصنؼ مجيوؿ اسـ مؤلفو أو تحت اسـ مستعار تنقضي مدة الحماية بعد 
تمؾ  خبلؿ يكشؼ المؤلؼ عف ىويتو و ما لـىوية المؤلؼ مف االسـ المستعار أ لـ تتضح تماما الجميور ماتصرؼ 

سنة اعتبارا مف تاريخ  50الفترة ، وبالنسبة إلى المصنفات السمعية البصرية ) السنيمائية ( يبمغ الحد األدنى لمحماية 
سنة اعتبارا  25وبالنسبة إلى مصنفات الفنوف التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافية فيبمغ الحد األدنى لمحماية ،ابتكاره 
 .3اريخ ابتكاراىامف ت

ة المقررة إثر وفاة المؤلؼ أو المدد األخرى المقررة بالنسبة لممصنفات السنيمائية أو يويبدأ سرياف مدد الحما      
اعتبارا مف أوؿ جانفي  طبيقيالتال تحمؿ اسما مستعارا ػأو مصنفات التصوير الفوتوغرافي أو الفني  يالمصنفات الت

، ويجوز لمدوؿ األعضاء في اتفاقية برف منح مدة حماية مف السنة التالية لموفاة أو مف تاريخ الحدث المشار إليو
 أطوؿ عف تمؾ المنصوص عمييا .

بانقضاء تكوف قد وقعت في الممؾ العاـ لدولة المنشأ  ي العمى كؿ المصنفات التتسري ىذه االتفاقية  ،وعموما     
أوسع يكوف قد قررىا تشريع دولة مف دوؿ  مدة الحماية ، وال تمنع أحكاـ ىذه االتفاقية مف المطالبة بتطبيؽ حماية

  .4االتحاد

 الرابعةالفقرة 
 األحكام الخاصة بالدول النامية 

مف  21قضي المادة ت، و  19715وباريس  1967في لقائي ستوكيولـ  الخاصة بالدوؿ النامية تـ إقرار األحكاـ      
األعضاء ويشكؿ ىذا الممحؽ بالدوؿ النامية  الخاصةاألحكاـ  االتفاقيةمف اتفاقية "برف" عمى أف يتضمف ممحؽ 

 .جزءا ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية المذكور
                                                           

 مف اتفاقية برف 3)ثالثا( الفقرة 11راجع المادة   1
 41أنظر: ناصر)جبلؿ( ، المرجع السابؽ، ص   2

  161،160جوانز)جودي(، الممكية الفكرية، المرجع السابؽ، ص  وانجر أنظر:  3
 41أنظر: ناصر)جبلؿ( ، المرجع السابؽ، ص   4

 216أحمد محمد)أحمد حسيف(، المرجع السابؽ،ص أنظر:  5
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وقد ورد ىذا الممحؽ في ست مواد ، ويتمثؿ الغرض المنشود مف وراء األحكاـ الخاصة المتعمقة بالبمداف النامية       
مف الخروج عف المعايير  خاصةفي تمكيف بعض بمداف االتحاد بشروط معينة ولمدة محددة مف الزمف وفي حاالت 

واالستنساخ دوف أف يترتب عمى ذلؾ الترخيص لمبمداف  رجمةالتفيما يتعمؽ بحقي  ،الدنيا لمحماية التي أرستيا االتفاقية
 .1المتقدمة ممارسة حؽ المعاممة بالمثؿ

بيح ليا التخفيؼ عف االلتزامات التي تفرضيا توقد ورد في ىذا الممحؽ أف الصبلحيات المتاحة لمدوؿ النامية      
وتتحصؿ الدوؿ النامية ،أصحاب الحؽ فييا  ةالممكية األدبية والفنية لمصمح االتفاقية عمييا بيدؼ حماية حقوؽ

أو  مى ىذه الصبلحيات عندما تحددع -التي تحدد صفتيا ىذه طبقا لمعايير الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة-األعضاء 
 االجتماعيةثر تصديقيا أو انضماميا لبلتفاقية أو في أي وقت أنيا ومراعاة لظروفيا االقتصادية واحتياجاتيا إ تقر

  االتفاقيةوالثقافية ، بأنيا في وضع ال يمكنيا مف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضماف حماية كؿ الحقوؽ المقررة في 
ف تورد تحفظيا عمى استعماؿ كؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في المادتيف مف الممحؽ أو ىما معا ، وذلؾ عند  2،3 وا 

  .2ر العاـ أو في أي وقت الحؽالتصديؽ عمى االتفاقية بإخطار خاص تودعو لدى المدي

فبالنسبة  ،مف االتفاقية 9و 8حقي الترجمة واالستنساخ الوارديف في المادتيف  بتقييدوعموما ، يتعمؽ محؿ التحفظ      
التي أقرتيا لتقييد حؽ الترجمة فقد أجاز الممحؽ منح تراخيص غير قابمة لمتحويؿ في الدوؿ النامية إذا توفرت الشروط 

سنوات مف تاريخ أوؿ نشر بمغة عامة التداوؿ في  3يكوف المصنؼ قد ترجـ خبلؿ  مف الممحؽ وىي أف ال 2المادة 
ت المترجمة المنشورة بتمؾ  المغة، ىذه الدولة ممف لو حؽ الترجمة أو تصريح منو ، كذلؾ إذا ما نفذت جميع الطبقا

يجب ذكر اسـ المؤلؼ عمى جميع النسخ  ، وأيضا ني الدوؿ الناميةاطيكوف المرخص لو بالترجمة مف مو وأف 
 .المترجمة وما ينقؿ أو ما ينشر مف المصنؼ وكذلؾ العنواف األصمي لممصنؼ 

أشير في حالة التراخيص التي يمكف  6أال يمنح أي ترخيص إال بعد انقضاء مدة إضافية قدرىا ويجب       
ال يمنح الترخيص إال إذا أثبت الطالب وفقا لئلجراءات المقررة في الدولة و  لحصوؿ عمييا بعد انقضاء عاـ واحد،ا

وبنقؿ ونشر الطبعة حسب الحالة ، فرفض طمبو ،الترجمة  ونشرالمعينة أنو طمب مف صاحب الحؽ التصريح بعمؿ 
 .3خطار لدى أي مركز إعبلمي وطني أو دوليالعثور عمى صاحب الحؽ بعد إثبات إأو لـ يتمكف مف 

قميـ الدولة التي دير النسخ خارج إأال يمتد الترخيص الممنوح إلى تصومف بيف الشروط المقررة في الممحؽ أيضا      
مف الممحؽ يجب  4البنديف )ب( و)ج( مف المادة  4طمب منيا الترخيص وفي حالة التصدير المسموح بو طبقا لمفقرة 

 عممية وال ييدؼ إلى تحقيؽ الربح ، وأف ميـ والبحوث الأف يكوف الغرض مف ارساؿ النسخ وتوزيعيا ىو حاجات التع

                                                           
 البند ب مف ممحؽ اتفاقية برف   6الفقرة  1راجع : المادة   1
 18،ص 2004، 1طمطبعة الكاىنة، الجزائر ،،  -تحاليؿ ووثائؽ–زيروتي )الطيب(، القانوف الدولي لحقوؽ الممكية الفكرية أنظر:    2
 مف ممحؽ اتفاقية برف 4المادة  :راجع  3
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تضمف إلقميـ الذي ينطبؽ عميو الترخيص، وأف لمتداوؿ في اثبت أف النسخ المترجمة وكذلؾ  المستنسخة أنيا معدة ي
 . ة المعنيةبعالدولة المانحة لمترخيص ترجمة صحيحة لممصنؼ ونقؿ دقيؽ لمط

مف الممحؽ منح أي ىيئة إذاعية مقرىا في إحدى الدوؿ النامية ترخيص  2المادة مف  9ىذا ويجوز طبقا لمفقرة      
يجوز كذلؾ  ،بترجمة مصنؼ يكوف قد نشر في مطبوع أو أي شكؿ آخر في الدولة المذكورة بتوافر عدة شروط

مف  2ىيئة إذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقا لممادة استعماؿ التسجيبلت الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتيا 
الدولة  التي قامت بالترجمة إلى أية ىيئة إذاعية أخرى يكوف مقرىا الرئيسي فيالممحؽ ، وبناءا عمى موافقة الييئة 

مكانيات أخرى كما أورد الممحؽ إ ،1مؽ األمر بأغراض التعميـ والبحثالتي منحت سمطتيا المختصة الترخيص كمما تع
 .2لتقييد حؽ الترجمة

يقاؿ أيضا فيما يخص حؽ االستنساخ  ،مف االتفاقية 8وما قيؿ بشأف التحفظ الخاص بالترجمة عمبل بالمادة      
مف ممحؽ االتفاقية لتقييد ىذا الحؽ لصالح الدولة النامية  3مف االتفاقية ، حيث أجازت المادة  9المذكور في المادة 

ضمف شروط وقيود تشابو الشروط المذكورة أعبله والخاصة بتقييد  االستنساخالمتحفظة وذلؾ بجواز منح تراخيص 
 .حؽ الترجمة

إقرار نظاـ التراخيص اإلجبارية لمحؽ االستئثاري لمنسخ المقرر  ،مف ممحؽ اتفاقية برف 1الفقرة  3أجازت المادة  حيث
 مف اتفاقية برف. 9بموجب المادة لصاحب المصنؼ 

 سنوات مف تاريخ أوؿ نشر لطبعة معينة مف المصنؼ 5ويشترط لمنح ترخيص نسخ مصنؼ ما انقضاء مدة      
سنوات  3عمـو الطبيعة والفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا  فتكوف المدة ىي مصنفات أما فيما يخص   ،األدبي والفني

وفيما يتعمؽ بالمصنفات الخاصة بالخياؿ والشعر والدراما والموسيقى وكتب الفف فبل يجوز منح تراخيص إجبارية  ،فقط
سنوات مف نشرىا ، وذلؾ كمو ما لـ يقر التشريع الوطني لمدوؿ النامية األعضاء انقضاء مدة  7لنسخيا قبؿ مضي 
 .3أطوؿ مف ىذه المدد

إذ تتطمب  ،األحكاـ العامة المشتركة لمتراخيص بترجمة أو نسخ مصنؼ ما كما يشتمؿ ىذا الممحؽ عمى بعض     
أحكامو بعض اإلجراءات الواجب اتباعيا مف قبؿ سمطات الدوؿ النامية األعضاء وذلؾ قبؿ إصدار الترخيص 

 .4اإلجباري بما يكفؿ حماية حؽ المؤلؼ عمى أكبر نطاؽ

                                                           
 81،80أنظر: ناصر)جبلؿ( ، المرجع السابؽ، ص   1
 مف ممحؽ اتفاقية برف 5المادة  : راجع  2
 مف اتفاقية برف 2،3الفقرتيف  3المادة : راجع   3
 220، 219أحمد محمد)أحمد حسيف(، المرجع السابؽ،ص أنظر:  4

 مف ممحؽ اتفاقية برف 4وراجع أيضا: المادة 
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حيث أرست أىـ القواعد والمبادئ  ،ي الدولي لحماية حقوؽ المؤلؼاإلطار القانون ىيفإف اتفاقية برف ،وعموما      
لمحماية مف خبلؿ توسيع قائمة المصنفات المشمولة بالحماية ، االىتماـ بوضع الدوؿ النامية ... الخ ، ومع ذلؾ فقد 

 .قصرت في نظاـ تسوية المنازعات 

 الفرع الثاني 
 1691الصوتية وهيئات اإلذاعة  التسجيالتاتفاقية روما لحماية فناني األداء ومنتجي 

تسمية  والتي أطمؽ عمييا،  عنيا أىميةإلى جانب حقوؽ المؤلؼ ظيرت طائفة أخرى مف الحقوؽ ال تقؿ       
تمثؿ في إبراـ أوؿ اتفاقية دولية خاصة  ،قد حظيت ىذه األخيرة بتنظيـ دولي خاص، و 1الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ
 . 1961ني األداء عاـ ابلت الصوتية وىيئات اإلذاعة وفنيسجتة منتجي اليبفئاتيا وىي اتفاقية روما لحما

الفقرة  )فيالمتضمنة فييا ونظرا ألىمية ىذه االتفاقية سنتناوؿ ماىيتيا في )الفقرة األولى( وأحكاـ الحماية       
 .(الثانية

  األولىالفقرة 
 ةــــــــــــة االتفاقيـــــــــــماهي

قبؿ إبراـ اتفاقية روما ثار جدؿ كبير بيف معارض لحماية أصحاب الحقوؽ المجاورة عمى اعتبار أف نشاطيـ ال     
في حيف يمثؿ أي جيد إبداعي أو عمؿ خبلؽ ، ومف ثـ يمنع تقرير الحماية ليـ عمى غرار أصحاب حقوؽ المؤلؼ، 

كاف رد أنصار الحقوؽ المجاورة بأف كثيرا مف المصنفات ال يعرؼ طريقو إلى العمـو إال عف طريؽ عدد مف 
ؤديو أصحابيا والتقنيات المتوفرة لدييـ وغيرىا يوذلؾ نظرا لمدور الذي  األشخاص المساعديف عمى الخمؽ واإلبداع ،

 تسجيميا وانتاجيا أو نشرىا أو لنقميا لمجميورو داء مصنفاتيـ أل يفمف األمور التقنية والفنية التي قد ال تتوافر لممؤلف
فما قيمة مصنؼ مسطر عمى ورؽ ما لـ ، فكاف مف الضروري الربط بيف حقوؽ المؤلفيف وحقوؽ ىؤالء المعاونيف

 .؟2يد عازؼ ترجمتوتنطؽ بو شفتا فناف مؤد أو 

                                                           
أعماليـ في فمؾ استغبلؿ المصنؼ األدبي والفني والمترتبة ليـ بناء  يقصد بالحقوؽ المجاورة ، الحقوؽ الخاصة باألشخاص الذيف تدور  1

 ر الذي نفذوه فيو .عمى الدو 
 أو ىي تمؾ الحقوؽ التي تتقرر لممساعديف لممؤلؼ عمى اإلبداع وىـ فنانو األداء ومنتجو الفونوغراـ والفيديو غراـ وىيئات اإلذاعة 

 ، اإلسكندريةأبو عمرو)مصطفى أحمد( ، الشيخ) رمزي راشد(، ، شرح المفاىيـ األساسية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة أنظر: 
 124، ص 2008دار الكتاب القانوني ،                  

 وأيضا: جميعي)حسف(، مدخؿ إلى حقوؽ الممكية الفكرية ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف ووسائؿ اإلعبلـ
 24، ص2004جويمية  14نظمتيا الويبو مع التعاوف مع وزارة اإلعبلـ، المنامة ، 

  211ص ،2005ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر، فاضمي) إدريس( ، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ،  أنظر:  2
 وأيضا :

BERTRAND (A), Le Droit D’auteur Et Les Droits Voisins, Paris ,Dalloz, 1999, p875, 876 
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دولية ،وضرورة إبراـ اتفاقية دولية خاصة بيا  وبدأت الجيود والنقاشات تدور حوؿ ضرورة منح ىذه الطائفة حماية
 ونيسكو ومدير المكتب الدولي التحاد برفبعيدة عف اتفاقية برف ، فبدأ التعاوف بيف كؿ مف منظمة العمؿ الدولية والي

 يالتحاد برف ف ير المكتب الدوليؿ الدولية واليونسكو ومدترؾ المديراف العاماف لمنظمة العماش 1961وفي سنة 
بناءا عمى دعوة مف الحكومة اإليطالية  1961كتوبر أ 10ي روما في يو الدعوة إلى عقد مؤتمر دبموماسي عقد فتوج

األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات  ية فنانيبإقرار اتفاقية حما 1961أكتوبر  16واختتـ المؤتمر أعمالو في 
  .1مادة 38وتتكوف مف  1964 يما 18 يالتنفيذ ف وقد دخمت حيز،  1961عة والمعروفة باتفاقية روما اإلذا

ي الدولة المطموب فييا األجانب معاممة مواطنمعاممة ضماف  يتكفميا االتفاقية ف يترتكز الحماية األساسية الت 
 الحماية.

مف  2المعاممة الوطنية وتحدد المادة  ة روما الدوؿ األعضاء بتطبيؽ مبدأيوعمى غرار اتفاقية برف ألزمت اتفاق     
ف مف الحماية التي تضمنتيا يخص كؿ فئة مف الفئات الثبلث مف المستفيديفيما ، االتفاقية المقصود بالمعاممة الوطنية

قصد بالمعاممة الوطنية المعاممة التي يمنحيا القانوف الوطني ي ألغراض ىذه االتفاقية ،-1" االتفاقية حيث جاء فييا
 لمدولة المتعاقدة التي تطمب فييا الحماية .

 يا .يألوؿ مرة أو يذاع في أراض أو يثبت يجرى ما يتعمؽ بأداءيالذيف ىـ مواطنوىا ف لفناني األداء -أ
تعمؽ بالتسجيبلت الصوتية التي تنشر أو تثبت ألوؿ مرة يالتسجيبلت الصوتية الذيف ىـ مواطنوىا فيما  يمنتج -ب

 في أراضييا .
تثبتيا أجيزة اإلرساؿ الواقعة في ىذه  يقع مقرىا في أراضييا فيما يتعمؽ بالبرامج اإلذاعية التيئات اإلذاعة التي ىي-ج

 ."األراضي

قوؿ "تتمتع المعاممة الوطنية بالحماية التي تكفميا صراحة ىذه لتكمؿ ىذا التعريؼ فت 2مف المادة  2الفقرة  يوتأت
 عمييا صراحة ".االتفاقية وتخضع لمقيود التي تنص 

بقوليا : "يقصد بتعبير  1الفقرة  3البند أ ، يتمتع فنانو األداء والذيف عرفتيـ المادة  1الفقرة  2إذف وفقا لممادة       
أو يغنوف أو يمقوف أو والراقصوف وغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثموف  والموسيقيوف والمغنوففناني األداء الممثموف 

، بالمعاممة الوطنية التي يمنحيا القانوف الوطني  "مصنفات أدبية وفنية أو يؤدونيا بصورة أخرى ويعزفوفينشدوف 
مف مواطنييا فيما يتعمؽ بأداء يجري أو يثبت ألوؿ مرة أو إيداع في  انو كالمدولة المتعاقدة المطموب فييا الحماية إذا 

 .2أراضييا

                                                           
 352، ص 2000، ف  دد  ف ، ـ، د -دراسة في القانوف المقارف–مغبغب )نعيـ(، الممكية األدبية والحقوؽ المجاورة  أنظر:  1

 119وأيضا : عكاشة) عصمت سبلمة(، المرجع السابؽ، ص
 أنظر:  2

STEWART (S M), op, cit ,p125 
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في  الوطنية متع فناف األداء بالمعاممةوفر أي منيا لتشروط يكفي ت ثبلثوقد نصت االتفاقية بعد ذلؾ عمى       
المعاممة بالمثؿ لفناني األداء  متعاقدةالتي تنص عمى أف "تمنح كؿ دولة  4وذلؾ طبقا لممادة  ،دولة أخرى غير دولتو

 استوفى واحدا مف الشروط اآلتية:  إذا
 إجراء األداء في دولة متعاقدة أخرى .

  .مف االتفاقية 5ادة تي مشموؿ بالحماية بناءا عمى المفي تسجيؿ صو إدراج األداء 
 مف االتفاقية " 6ية بموجب المادة إذاعي مشموؿ بالحما برنامجإذاعة األداء غير المثبت في تسجيؿ صوتي في 

الذي تـ القياـ بو  المعايير المأخوذ بيا في تطبيؽ االتفاقية معايير ذات طبيعة إقميمية ترتكز عمى أنواع األداء وتعد 
 وقد استبعد معيار الجنسية ، ألنو مف الواضح أف تطبيقو كاف سيثير صعوبة كبيرة في حالة األداء الجماعي.

بتعبير منتج التسجيبلت  الفقرة ب بقوليا "يقصد 3المادة  ـأما بالنسبة لمنتجي التسجيبلت الصوتية والذيف عرفتي      
فينتفعوف أي أداء أو غير ذلؾ مف األصوات" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت ألوؿ مرة أصوات  الصوتية 

أيضا بالمعاممة التي تمنحيا الدولة المتعاقدة لمنتجي التسجيبلت الصوتية مف مواطنييا فيما يتعمؽ بالتسجيبلت 
 الصوتية التي تنشر أو تثبت ألوؿ مرة عمى أراضييا.

بالمعاممة ثبلث شروط يكفي توفر واحد منيا حتى يحؽ لممنتج أف ينتفع  1في الفقرة  5ضع المادة ومع ذلؾ ت     
 -الصوتيةلمنتجي التسجيبلت –تمنح كؿ دولة متعاقدة المعاممة الوطنية -1في دولة أخرى حيث جاء فييا : " الوطنية

 إذا استوفى واحد مف الشروط اآلتية:

 دولة متعاقدة أخرى)معيار الجنسية ( مواطني إذا كاف منتج التسجيؿ الصوتي مف
 ت األوؿ لمصوت في دولة متعاقدة أخرى )معيار التثبيت(.يإذا أجرى التثب

  ."إذا نشر التسجيؿ الصوتي ألوؿ مرة في دولة متعاقدة أخرى ) معيار النشر(

 3مف المادة  دفطبقا لمفقرة  ،مفيـو النشروقد أدى استخداـ المعيار الثالث )معيار النشر( إلى التزاـ االتفاقية بتحديد 
 يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عف أي تسجيؿ صوتي عمى الجميور بكميات معقولة.

وما يمكف مبلحظتو أف اتفاقية روما قد استيدفت زيادة عدد التسجيبلت الصوتية التي يمكف أف ينتفع منتجوىا       
، وبيف بتسويتيا في المعاممة بيف التسجيبلت الصوتية المنشورة ألوؿ مرة في دولة متعاقدة ،بأحكاـ االتفاقية

يوما مف تاريخ النشر  30ولكنيا نشرت في غضوف  التسجيبلت الصوتية التي نشرت أوؿ مرة في دولة غير متعاقدة
مف  3الفقرة  تجيزفي حيف  ،5مادة مف ال 2وىو ما قررتو الفقرة  ،األوؿ في دولة متعاقدة )فكرة النشر المتزامف( 

ؽ اإلعبلف مفاده أنيا ستمتنع عف تطبيؽ معيار النشر أو معيار لة متعاقدة أف تدرج تحفظا عف طريلكؿ دو  5المادة 
 .التثبيت 
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 رة عفعباأنيا عنيا  نقوؿوالتي لـ تعرفيا اتفاقية روما والتي يمكف أف  ،1أما الفئة الثالثة وىي ىيئات اإلذاعة      
فيتمتعوف بالمعاممة بالمثؿ التي تمنحيا الدوؿ المتعاقدة بموجب تشريعيا الوطني  2أشخاص ينفذوف برامج إذاعية

لييئات اإلذاعة التي يقع مقرىا في أراضييا فيما يتعمؽ بالبرامج اإلذاعية التي تبثيا أجيزة اإلرساؿ الواقعة في ىذه 
 السابؽ اإلشارة إلييا . 2مف المادة  1ة ، وقد نص عمى ذلؾ البند )ج( مف الفقر األراضي 

  ة الوطنية أحد الشرطيف التالييف، إمايجب أف يستوفي ىؤالء المنتفعوف مف مبدأ المعامم 1الفقرة  6ووفقا لممادة      
مف جياز لئلرساؿ يقع في أراضي دولة  أو بث البرنامج اإلذاعي،وجود مقر ىيئة اإلذاعة في دولة متعاقدة أخرى 

 متعاقدة أخرى .
الوارديف يف معا أف ال تمنح المعاممة الوطنية إال إذا توافر المعيار و ،  6مف المادة  2عماال لمفقرة إولكف يجوز لمدولة 

 . 6مف المادة  1في الفقرة 

فيتـ ذلؾ  3الفقرة  6و  3الفقرة  5المنصوص عميو في المادتيف  سبة ألحواؿ ممارسة حؽ اإلختيارأما بالن      
ؽ ، حأو في أي وقت ال االنضماـبموجب إشعار يودع لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عند التصديؽ أو القبوؿ أو 

 .3أشير 6 ػوفي الحالة األخيرة ال يصبح اإلشعار نافذا إال بعد إيداعو ب

  الثانيةالفقرة 
 أحكام الحماية بموجب اتفاقية روما 

أوردت اتفاقية روما أحكاما خاصة بحماية فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة ، وذلؾ       
حدود الحماية مف خبلؿ الحقوؽ الممنوحة لكؿ فئة ، وكذا مدة الحماية واالستثناءات والقيود المسموح بيا  تبيافب

 .ة وىو ما سنتناولو تباعابموجب االتفاقي

ما يجب اإلشارة إليو ابتداءا أف اتفاقية روما ال تمـز القياـ بإجراءات شكمية مف أجؿ التمتع بالحماية  لكف وجب      
حيث تصبح ىذه الشكميات ب ،11عمييا أف تأخذ بعيف اإلعتبار الدوؿ التي تفرض مثؿ ىذه الشكميات بموجب المادة 

مقرونة بتاريخ سنة أوؿ عممية نشر  (P)والتي يكتب عمييا إشارة   الديسكات المنشورةضرورية في جميع نسخ 
 .4وباإلشارة إلى اسـ المنتج أو مف يعود لو ىذه الحقوؽ

                                                           
 "اإلذاعي البلسمكي السمعي والسمعي البصري  ثمسؤولة عف البعرؼ البعض ىيئات اإلذاعة بأنيا " كؿ شخص أو جية منوط بيا أو   1

 .124أنظر: أبو عمرو)مصطفى أحمد( ، الشيخ) رمزي راشد(،المرجع السابؽ، ص
اإلذاعي عمى أنو " يقصد بالبرنامج اإلذاعي نقؿ األصوات أو الصور أو  البرنامجالفقرة و مف اتفاقية روما   3وقد عرفت المادة   2

  .األصوات لمجميور باإلرساؿ البلسمكي
 848 أنظر: ليبزيؾ)دليا( ، المرجع السابؽ ،ص  3

  356مغبغب )نعيـ(، الممكية األدبية والحقوؽ المجاورة ، المرجع السابؽ، ص أنظر:  4
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يجب أف تسمح الحماية المنصوص عمييا  7وفيما يخص قواعد الحماية الخاصة بفناني األداء، فإنو وفقا لممادة       
أف الصيغة قد اختيرت بعناية  بعض األعماؿ التي تجرى دوف موافقة فناني األداء ،ويبلحظ عنفي االتفاقية بإمكاف م

ة لصالح فناني األداء إمكانية الحماية المنصوص عمييا في ىذه االتفاقي "تشمؿ 1الفقرة  7حيث جاء في مطمع المادة 
استئثاريا وتسمح باختيار الوسائؿ القانونية التي يراد ويؿ فناني األداء حقا اإللزاـ بتخ تتجنببحيث ،  ..." ما يمي منع

 بيا تأميف الحماية .

الفقرتيف  7لمادة أما التصرفات التي يجب أف يكوف لفناني األداء الحؽ في منعيا فيطبؽ عمييا النظاـ الوارد في ا     
طبقا لمبند أ مف الفقرة األولى فيستطيع بالعبلقات بيف ىؤالء الفنانيف وىيئات اإلذاعة ، أما  2الفقرة  حيث تعنى ،2و 1
الجميور عمى حالة األداء المباشر  النقؿ إلى وينصبلجميور دوف موافقتيـ ، إلى ا ونقمو انوف منع إذاعة أدائيـ نالف

ولكف يرد عمى ذلؾ استثناء إذا ما كاف األداء  ،أو باإلرساؿ السمكي الصوتينقؿ إلى الجميور بمكبرات الذي 
عمى  تثبيت إلى مف قبؿ أو أجري استناداإلى الجميور ىو نفسو أداء أذيع  قؿأو الن اإلذاعيالمستعمؿ في البث 

 . 1ي االتفاقية إذا كانت ىناؾ إذاعة سابقة أو تثبيت  وسيط ليذا النقؿكذا ال تنطبؽ الحماية المكفولة فوى،دعامة 

مف نفس المادة لفناني األداء منع تثبيت أدائيـ غير المثبت عمى دعامة مادية  1مف الفقرة  ويمكف طبقا لمبند )ب(
 دوف موافقتيـ .

دوف مثبت مف أدائيـ  أداءيمكف لفناني األداء منع استنساخ أي  7مف المادة  1ووفقا لمبند )ج( مف الفقرة      
إذا كاف التثبيت األصمي نفسو قد أجري دوف موافقتيـ ويكوف ذلؾ في حالة إجراء التثبيت حاالت ، ثبلثموافقتيـ في 

إذا أجري  عمى األغراض التي وافقوا عمييا ،أو إذا أجري استنساخ ألغراض تختمؼ ، أومشروعةاألوؿ بصورة غير 
المشار إلييا في تمؾ  وأجري استنساخو ألغراض تختمؼ عف األغراض 15التثبيت األصمي وفقا ألحكاـ المادة 

استثناءات مف الحماية التي قوانينيا وأنظمتيا الوطنية عمى  تسمح لمدوؿ المتعاقدة بأف تنص 15األحكاـ  والمادة 
 تكفميا االتفاقية .

مف االتفاقية لمدوؿ المتعاقدة أف تنظـ بواسطة قوانينيا الوطنية بعض األمور  2الفقرة  7وتتيح أحكاـ المادة       
لتي ينتفع بيا المتصمة بالعبلقات بيف فناني األداء وىيئات اإلذاعة عمى نحو يقيد لصالح ىيئات اإلذاعة األحكاـ ا

 .فنانو األداء 
ومع ذلؾ  ، 2وتشمؿ ىذه األمور إعادة إذاعة أداء وتثبيتو بغرض إذاعتو واستنساخ ىذا التثبيت لمغرض ذاتو      

حرماف فناني  2و 1يجوز لمقانوف الوطني المشار إليو في الفقرتيفال نص عمى أنو " ذاتيا ت 7مف المادة  3فإف الفقرة 
 األداء مف إمكانية تنظيـ عبلقاتيـ مع ىيئات اإلذاعة عمى أساس تعاقدي."

                                                           
 د س ف ، فقيو) جيياف حسنيف ( ،حماية الممكية الفكرية عبر األقمار الصناعية ، المنشورات الحقوقية سادروت، د ـ ف أنظر:  1

 .62ص               
 مف اتفاقية روما  2الفقرة  7راجع: نص المادة   2
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مـ ، حيث تنص ية بمجرد موافقة فناف األداء عمى إدراج أدائو في الفعومع ذلؾ فيمكف وقؼ تطبيؽ المادة الساب     
ة بمجرد موافقة عتطبيؽ المادة الساب يوقؼمف اتفاقية روما "استثناءا مف أية أحكاـ أخرى في ىذه االتفاقية  19المادة 

 .فناف األداء عمى إدراج أدائو في تثبيت بصري أو سمعي بصري"

 ي األداء .وما يمكف مبلحظتو أف اتفاقية روما جاءت خالية مف النص عمى الحقوؽ األدبية لفنان

في  استئثاري( بحؽ 10شرة )ا، فتعترؼ االتفاقية ليـ في مادتيا العأما بالنسبة لمنتجي التسجيبلت الصوتية      
 إجازة أو حضر االستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيبلتيـ الصوتية .

ية روما بأف تصرح أو تحظر إعادة مف اتفاق 13وتتمتع ىيئات اإلذاعة ىي األخرى بحؽ استئثاري وفقا ألحكاـ المادة 
اإلذاعية دوف موافقتيا أو ما تـ مف وكذا استنساخ ما تـ مف تثبيتات لبرامجيا  ،ياتيأو تثب 1بث برامجيا اإلذاعية

،إذا كاف الغرض مف االستنساخ غير األغراض المشار إلييا في تمؾ  15تثبيتات لبرامجيا اإلذاعية طبقا لممادة 
 النصوص .

إذا جرى ذلؾ في أماكف متاحة التمفزيونية لمجميور وأخيرا، يجوز لتمؾ الييئات أف تجيز أو تحظر نقؿ برامجيا      
حماية ذلؾ الحؽ بتحديد  فييا كما يختص القانوف الوطني لمدولة التي تطمب ،بؿ لمدخوؿالمجميور نظير دفع مق

 .2شروط ممارستو

بيا كؿ مف فناني األداء ومنتجي  وتتمتع منيا 14اتفاقية روما في المادة فيما يتعمؽ بمدة الحماية فقد أوردتيا      
التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة حيث جاء نصيا كالتالي :" ال يجوز أف تقؿ مدة الحماية الممنوحة بناءا عمى 

نياية سنة إجراء فيو، أو ألداء المدرج نياية سنة تثبيت التسجيؿ الصوتي أو امف سنة اعتبارا  20ىذه االتفاقية عف 
 نياية سنة إذاعة البرنامج اإلذاعي . اء غير المدرج في تسجيبلت صوتية ، أواألد

مف اتفاقية روما ألية دولة متعاقدة أف  1الفقرة  15أما بالنسبة لبلستثناءات والقيود المتاحة فقد أجازت المادة      
 االنتفاع، 3كفميا ىذه االتفاقية في الحاالت اآلتيةتمف الحماية و تنص في قوانينيا ولوائحيا الوطنية عمى استثناءات 

التثبيت المؤقت الذي تجريو ىيئة إذاعة ، اإلنتفاع بمقتطفات قصيرة لمتعميؽ عمى األحداث الجاريةأو  ،الخاص 
  .البحث العممياإلنتفاع المقصور عمى أغراض التعميـ أو ئلنتفاع بو في برامجيا اإلذاعية ، أو بوسائميا الخاصة ل

الخاص فإنو يعني استنساخ المصنؼ المنشور أو ترجمتو أو  باالستعماؿوبالنظر إلى االستثناء األوؿ المتعمؽ       
 ألغراضمف وراء استعماليا القصد واحدة أو أكثر ، وليس  نسخةمنو أو تحويره بأي شكؿ مف األشكاؿ في  االقتباس

                                                           
تعبير إعادة البث اإلذاعة المتزامنة التي تجرييا مف اتفاقية روما المقصود بإعادة البث بقوليا "يقصد ب 3عرفت الفقرة )ز( مف المادة   1

 ىيئة إذاعية لبرنامج ىيئة إذاعية أخرى 
  الفقرة د مف اتفاقية روما 13المادة : راجع  2

 أنظر:  3
TAFFOREAU(P), op, cit ,p385 
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نما يراد استعمالو أل الخاص  االستعماؿغراض مشتركة بيف جماعة معينة مف األشخاص ، وينطبؽ شخصية بحتة ، وا 
 .1حظر نقؿ النسخ المستنسخة لبلستعماؿ الخاص إلى عامة الجميورولكف يجب  عمى الشخص المعنوي 

في معظـ قوانيف حؽ المؤلؼ ولكف يوجد ىناؾ صعوبة في تحديد  ويعد االستعماؿ الخاص بمثابة استعماؿ حر     
وتقييد االستعماؿ الخاص بالنسبة الستنساخ بعض المصنفات مثؿ التسجيبلت الصوتية والسمعية والبصرية التي يوجد 

وأيضا تطور األساليب التقنية التي ،وذلؾ بأف يتـ عمى أساس اإليجار بدال مف البيع  ،ىناؾ تمييز بالتعامؿ فييا
  .2تساعد عمى استنساخ ىذه المصنفات بسرعة وسيولة

الثاني وىو ما يتعمؽ باستعماؿ مقتطفات قصيرة لمتعميؽ عمى األحداث الجارية فإنو يدؿ عمى  لبلستثناءوبالنسبة       
المؤلؼ ومف غير دفع تعويض لو وضمف الحدود اإلعبلمية المتعارؼ  ةأنو يجوز لوسائؿ اإلعبلـ مف غير مواقف

سمعت أثناء أحداث جارية ومف خبلؿ وصؼ وسائؿ  عمييا استعماؿ مقتطفات قصيرة مف المصنفات التي ظيرت أو
  .اإلعبلـ لتمؾ األحداث شرط ذكر اسـ المؤلؼ والمصدر

في  الستعماليا الخاصةت المؤقت الذي تجريو ىيئة إذاعية بوسائميا يبالتثب يتعمؽوجاء في االستثناء الثالث فيما       
ال يدـو وبوسائميا الخاصة تسجيبل مؤقتا  لبرامجياىذا االستثناء الحؽ في أف تعد  يمنحيابرامجيا اإلذاعية ، حيث 

والتسجيبلت المؤقتة تعني التسجيبلت الصوتية أو السمعية البصرية لتمثيؿ أو أداء برنامج إذاعي أو تمفزيوني تعده 
  .ىيئة إذاعية أو تمفزيونية بصفة مؤقتة وبوسائميا الخاصة الستخدامو في برامجيا

ـ أو البحث العممي ومفاده استنساخ يوجاء االستثناء الرابع لينص عمى االستعماؿ المقصور عمى أغراض التعم     
التعميمية المصنفات مف قبؿ المكتبات العامة أو مراكز التوثيؽ غير التجارية أو المؤسسات العممية أو المعاىد 

تفاقية بموجب قوانينيا الوطنية دعت إلى تطبيؽ ىذا االستثناء عمى الدوؿ األعضاء في اال يواألسباب الت ،والتربوية
ـ إيداع نسخ الكتب والتسجيبلت والمخطوطات بحكة حؽ المؤلؼ ، كيىو وجود الكثير مف المصنفات المشمولة بحما

لمؤسسات بدورىا في خدمة حيث تقدميا ىذه ا ،منيا لدى المكتبات الوطنية أو حفظيا في المؤسسات التعميمية
 غراض التعميمة والثقافة العامة .الجميور ألغراض البحوث ولؤل

 المبحث الثاني 
 ظهور المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  

أكثر مف أي وقت مضى إلى تكثيؼ جيوده  1945المتحدة عاـ  اتجو المجتمع الدولي بعد إنشاء منظمة األمـ     
لذا فقد تـ تشجيع الدوؿ عمى إنشاء المنظمات  ي،الحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييف وتعزيز التعاوف الدول ألجؿ

 .السياسية ، الثقافية ، االقتصادية المجاالتاإلقميمية لتكوف فضاءا لتأطير صور التعاوف في مختمؼ العالمية و 
                                                           

 280أنظر: كنعاف)نواؼ(، المرجع السابؽ، ص   1
 80،ص بف ممحـ)رائد محمد فميح(،المرجع السابؽأنظر:   2
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ي مجاؿ حماية لتأطير وتنسيؽ التعاوف الدولي ف كية الفكريةمنظمة العالمية لمممىذا اإلطار تـ إنشاء ما يعرؼ بالوفي 
دارة اتفاقياتيا ، باعتبارىا اإلطار المؤسسي  ونظرا ألىميتيا الخاص بحماية حقوؽ الممكية الفكرية الممكية الفكرية وا 

 .المطمب الثاني(التنظيمية في )بيا في ) المطمب األوؿ( وجوان ماىيتيانتناوؿ س

 المطمب األول 
 ماهية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

وما كينونتو اف يأي ب يتطمب أوال اإللماـ بماىيتو وضوع معيف مف الناحية القانونية إف الخوض في دراسة م     
 يتضمنو ، ومف ثـ تحديد ماىيتو مف الناحية القانونية .

فية التاريخية رية ، فمف الواجب التطرؽ إلى الخموبما أف موضوع البحث ىنا ىو المنظمة العالمية لمممكية الفك    
 .)الفرع الثاني(واألساس القانوني الذي قامت عميو  ،) الفرع األوؿ(لنشأتيا 

 ل الفرع األو
 الخمفية التاريخية لظهور المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

اإلبتكاري في جميع أنحاء العالـ عف طريؽ التعاوف بيف الدوؿ ، ورغبة في تطوير إدارة  النشاطبيدؼ تشجيع      
منظمة دولية تختص  إنشاءاالتحادات المنشأة ورفع كفاءتيا في مجاالت حماية الممكية الفكرية فقد اتفقت الدوؿ عمى 

وماىي العوامؿ التي ميدت وساعدت ،ة بحماية حقوؽ الممكية الفكرية ، فماىي أسباب ودوافع إنشاء مثؿ ىذه المنظم
 .في قياميا ؟ ىذا ما سنجيب عنو في الفقرتيف التاليتيف

 الفقرة األولى 
 أسباب ودوافع نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

غير المشروعة ، وذلؾ مف سرقة ونيب وتقميد ألفكارىـ وكاف  االعتداءاتعانت العقوؿ المبدعة كثيرا مف لقد       
في االتفاقيات  المتمثمةوكذلؾ الحماية الدولية  ة المتمثمة في التشريعات الوطنية،لغياب الحماية الداخمي نتيجةذلؾ 

اية ىذه العقوؿ الدولية والمؤسسات الدولية المعنية بتمؾ الحماية نظرا لمدور الفعاؿ ليذه األخيرة والمتمثؿ في حم
 .المفكرة مف التطاوؿ عمى ثمار أفكارىا

لفنية الذي كانت فيو عقوؿ العباقرة تنتج لمبشرية المخترعات العممية والمؤلفات الفكرية واإلبداعات اففي الوقت       
الحماية إلبداعات ، دوف إعطاء أي قيمة لمعقوؿ التي أنتجتيا، ومف ىنا بدأت اكاف ىناؾ مف يسرؽ ويستغؿ تمؾ 

 القتصارىانتاج تمؾ العقوؿ داخؿ حدود دوليا ، غير أف تمؾ الحماية كانت غير كافية بسف تشريعات وطنية لحماية إ
بمعنى أنو ال يبقى حبيس حدود دولتو  عمى الحدود اإلقميمية لدولة اإلنتاج ، ولما كاف اإلنتاج الفكري يتسـ بالعالمية
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لمممكية الفكرية مف الضروريات الممحة التي القت اإلىتماـ الواجب مف المجتمع  الدولية الحماية، حيث باتت  األصمية
 أنظمة واتفاقيات دولية تحمي ىذه الحقوؽ  إصدارالدولي الذي سارع إلى 

عني أف نصوصيا سوؼ تدخؿ انضماـ الدوؿ إلى معاىدة ما ال يىذا الحد ذلؾ أف غير أف األمر لـ يقؼ عند      
أو  القوميةفقد تيدر بعض الدوؿ تطبيؽ ىذه النصوص إلعتبارات مختمفة كاإلعتبارات  ،األحواؿحيز النفاذ في كؿ 

االتفاقيات ،ىو أمر  ومف ىنا أدركت الدوؿ أف توفير الضماف لتنفيذ نصوص ،لتعارضيا مع نصوصيا الداخمية مثبل
خصيصا لتفعيؿ نصوص  أجيزة أعدتفأنشأت ليذا الغرض  ال يقؿ في حيويتو عف مسألة إبراـ االتفاقيات ذاتيا،

  .االتفاقيات الدولية ووضعيا موضع التنفيذ

ثراء لمحياة  فيووليذا فإف إنشاء منظمة دولية متخصصة في مجاؿ الممكية الفكرية       والثقافية  االقتصاديةتعزيز وا 
والدوافع  سباباألف ضمف ومف ىنا نجد أنو مولممجتمع الدولي ككؿ ، واالجتماعية في مختمؼ الدوؿ األعضاء بيا

المنظمة العالمية لمممكية الفكرية واتفاؽ الدوؿ األعضاء بيا عمى ميبلد المنظمة الدولية التي  إنشاءالتي مف خبلليا تـ 
إيجاد آلية فعالة لمراقبة تطور أعماؿ القواعد لحقوؽ الفكرية مايمي ،تيتـ بنتاج العقؿ البشري والمختصة بحماية ا

 بتوفيرخبلؽ وذلؾ الرغبة في إنماء النشاط ال،و وعية المتعمقة بالحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية والمبادئ الموض
النظاـ الدولي لحماية  يرتكز عميياالحماية إلنتاج العقؿ وىو الدافع نفسو الذي كاف سببا إلبراـ أىـ االتفاقيات التي 

 والفنيةواتفاقية برف لحماية الممكية األدبية  1883الممكية الفكرية وىما  اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لسنة 
ـ الدولي لحماية الممكية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية محاولة لتركيز االىتما إنشاءأنو في كما  ،1886لسنة 

 .يـ  مف روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ظؿ توجو نحو نظاـ دولي جديد رافد مالفكري ك

خمؽ نوع مف  إلىإف الجيود الدولية لتنظيـ اتفاقيات دولية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية تيدؼ في األساس       
لتوحيد النظاـ القانوني أي أنو يقصد حاولة مـ تضمينيا في التشريعات الوطنية كالقواعد الموضوعية الدولية التي يت

الحماية إلى جعؿ األنظمة القانونية في الدوؿ األعضاء في  قواعد مف ذلؾ أف تسعى الدوؿ عف طريؽ تدويؿ
الدولية التي تكوف مفروضة لحماية حقوؽ الممكية الفكرية ، وحتى يتحقؽ  الموضوعيةاالتفاقيات متفقة مع تمؾ القواعد 
ية المتعمقة بالحماية فعالة لمراقبة تطور أعماؿ تمؾ القواعد الموضوع مؤسساتية ىذا المسعى البد مف إيجاد آلية

 وىذه اآللية ىي المنظمة العالمية لمممكية الفكرية . ،الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية 

ما تعددت وتنوعت دوافع إنشاء منظمة عالمية متخصصة  في مجاؿ حماية الممكية الفكرية فإف ، ميوعموما       
العقؿ البشري مما يدفع بعجمة التقدـ االقتصادي لما ينتجو الغرض مف ذلؾ كمو ىو تشجيع الحماية القانونية 

 واالجتماعي والثقافي قدما إلى األماـ .

بؿ كانت لو جذور ضاربة في تاريخ ،إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لـ يأت مف عدـ لكف في حقيقة األمر إف 
 الممكية الفكرية أدت إلى ظيورىا وساىمت في ذلؾ مجموعة مف العوامؿ نوردىا فيما يمي :
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 الفقرة الثانية
 عوامل نشأة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

بحماية الممكية الفكرية منذ زمف طويؿ ، ذلؾ أف الحماية الدولية لتمؾ الحقوؽ جاءت لقد اىتـ المجتمع الدولي       
ولمتطور الصناعي  ،حتمية خاصة بعد استقرار المبادئ األساسية لتمؾ الحماية في التشريعات الوطنية مف جية

ع حد أدنى أدى إلى وضجية أخرى ، ىذا األمر والتكنولوجي الذي صاحب تطور المعامبلت التجارية بيف الدوؿ مف 
حيث شيد النصؼ الثاني مف القرف  ،مف القواعد الموحدة التي مف شأنيا حماية الممكية الفكرية عمى الصعيد الدولي

وذلؾ لتفعيؿ القوانيف الداخمية بحماية براءات االختراع  لبلختراعاتظيور حاجة ممحة إلى الحماية الدولية  19
ض لفر  واالىتماـت األنظار لفتوفي الحقيقة مف أىـ األسباب والعوامؿ التي  مف الدوؿودخوليا حيز التنفيذ في العديد 

ىذه الحماية الدولية لمممكية الصناعية كانت مف خبلؿ رفض المخترعيف حضور المعرض الدولي لبلختراعات في 
 .1نظرا لتخوفيـ مف سرقة أعماليـ واستغبلليا تجاريا في الدوؿ األخرى 1873فيينا عاـ 

بعد عقد جممة  1883فيذا الحدث كاف السبب الرئيسي في ميبلد اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عاـ       
 واطنيم حماية مف المؤتمرات السابؽ تناوليا . وبذلؾ فيي االتفاقية الدولية األولى التي اتفقت األطراؼ فييا عمى

اراتيـ في الدوؿ األخرى سواءا كانت عبلمات تجارية أو براءات دولة معينة لمحصوؿ عمى الحماية الختراعاتيـ وابتك
  .اختراع

جتماعات اإلدارية في الدوؿ إنجاز المياـ اإلدارية كتنظيـ اإلتأسيس مكتب دولي يتولى  ياوقد تمخض عن     
ضؿ اتفاقية برف وبعد ثبلث سنوات مف إبراـ اتفاقية باريس دخؿ مفيـو حؽ المؤلؼ إلى الساحة الدولية بف، 2األعضاء

والفنية وكانت ىذه االتفاقية ترمي إلى مساعدة مواطني الدوؿ  األدبية  المصنفاتبشأف حماية  1886المبرمة سنة 
األعضاء فييا عمى الحصوؿ عمى حماية دولية فيما يخص حقيـ في مراقبة مصنفاتيـ اإلبداعية وتقاضي أجر مقابؿ 

ليا تحت اسـ المكتب الدولي لتولي المياـ   عمى إنشاء أمانة االتفاقية ىي األخرىوقد نصت ىذه ، انتفاع الغير بيا 
مف الحماية الدولية لمممكية  معيفاألساسية لتوفير حد بعد إبراـ االتفاقيتيف السابؽ ذكرىما لوضع القواعد ، و اإلدارية
نشاء مكتب دولي لكؿ م في شقييا األساسييف الممكية الصناعية والممكية األدبية المتمثمةالفكرية  نيما إلدارة والفنية وا 

عمى إنجاز المياـ  المييمنيفباتحاد المكتبيف  1893 ـاميـ لياتيف االتفاقيتيف ع حدث تطور ،كؿ اتفاقية عمى حدة

                                                           
 عنوافلكمية الحقوؽ تحت  المؤتمر السادسأبو الميؿ )إبراىيـ الدسوقي(، نحو عولمة الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية ، :أنظر  1

 المنصورة، جامعة والسياسية لمعولمة عمى مصر والعالـ العربي المنعقد بكمية الحقوؽ  واالقتصادية  التأثيرات القانونية                  
 458ص ، 2002 مارس  27 ، 26 مييو                    

 العالمية لمممكيةعبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور( ، التنظيـ الدولي لحماية حقوؽ الممكية الفكرية في ظؿ اتفاقية المنظمة  أنظر:  2
 51ص ،2012دار الجامعة الجديدة ،  اإلسكندرية ،الفكرية ،                     
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عمييا عدة تسميات أىميا ؽ عف ذلؾ ظيور منظمة دولية أطم اإلدارية لكؿ مف اتفاقيتي باريس وبرف ، وتمخض
 " 1"منظمة البربي ػػػالدولية المتحدة لحماية الممكية الفكرية "، أو ما عرؼ اختصارا ب"المكاتب 

Bureaux Internationaux Réunis Pour La Propriété Intellectuelle(B.I.R.P.I)  

ولـ تكف  2موظفيف 7مدينة "برف" بسويسرا ىذه المنظمة الصغيرة التي لـ يتعد عدد العامميف فييا  احتضنتوقد       
، إال أنو بالرغـ مف الدور الذي لعبتو ىذه المنظمة الصغيرة في 1898بي تدير سوى أربع اتفاقيات دولية عاـ ر الب

ا بنتاج العقؿ البشري ، إال أف ما حققتو لـ يصؿ إلى توفير حماية دولية كافية يحماية حقوؽ الممكية الفكرية واىتمام
مؤسسي فعاؿ يشرؼ عمى مدى تجاوب الدوؿ مع ضرورة حماية حقوؽ الممكية إلبداعات العقؿ البشري بإيجاد إطار 

، فكاف البد مف إعادة النظر في متطمبات الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية أيف ظمت  تدويمياالفكرية وضرورة 
القرف الماضي محصورة في تمؾ المنظمة الصغيرة وبتسارع األحداث وازدياد أىمية الممكية  ستينياتالحماية وحتى 

لتكوف  19603عاـ  "جنيؼ""برف" إلى مدينة الفكرية تغير شكؿ وىيكؿ منظمة "البربي" ، وتـ نقؿ المنظمة مف مدينة 
المتخصصة المتواجدة في ىذه  ياووكاالتقريبة مف المنظمات الدولية األخرى خاصة منيا منظمة األمـ المتحدة 

المدينة فتوالت بعدىا األحداث المتسارعة فمنذ إنشاء اتفاقيتي باريس وبرف كركيزتيف أساسيتيف لمنظاـ الدولي لحقوؽ 
لوحظ أف ىناؾ نموا وتطورا كبيرا لمخترعات وغيرىا مف حقوؽ  ،أخرىالممكية الفكرية وتوالي إبراـ اتفاقيات دولية 

 .وكذلؾ أعماؿ حؽ التأليؼ والنشر عمى المستوى الدولي ،ية الممكية الصناع

تمؾ كما لوحظ أيضا أف ىناؾ تطور في ميداف التعاوف بيف الدوؿ في مجاؿ حماية الممكية الفكرية واعتراؼ        
كاف البد مف إيجاد آلية دولية توفر الحماية بشكؿ أكثر  ثـومف  في دعـ وتحفيز االبتكارالدوؿ بدور الممكية الفكرية 

تطورا ومواكبة ومسايرة لمتطورات الحاصمة في مختمؼ فروع الممكية الفكرية وتحقيؽ التعاوف المنشود بيف الدوؿ ، 
 . 1967ولية المتحدة )البربي ( عاـ فحمت ما يعرؼ اليـو بالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية محؿ المنظمة الد

  .يما سنجيب عنو في الفرع الموال ىذافعمى أي أساس نشأت ىذه المنظمة ؟  
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 الوطيالممتقى  ،الممكية الفكرية  حقوؽ في حماية" "الويبومممكية الفكرية لبوخمو) مسعود( ، نجاعة دور المنظمة العالمية  أنظر:  2

 والعمـو، كمية الحقوؽ  ةجامعة عبد الرحماف مير  ،حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية  
 248،ص2013أفريؿ  29، 28 ييوم ،السياسية بجاية 

 178،ص2008،  1ي الحقوقية ، طبمنشورات الحم بيروت،رباح )غساف( ،الوجيز في قضايا الممكية الفكرية ، أنظر:  3
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 رع الثاني الف
 1691نشأة منظمة الويبو بموجب اتفاقية ستوكهولم  

يقصد بالمنظمة الدولية بأنيا تجمع إرادي لعدد مف أشخاص القانوف الدولي )الدوؿ( يتجسد في شكؿ ىيئة دائمة       
بموجب اتفاؽ دولي يتمتع بإرادة ذاتية ومزودة بنظاـ قانوني متميز وبأجيزة مستقمة تمارس المنظمة مف يتـ إنشاؤىا 

 .1خبلليا نشاطيا لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ الذي مف أجمو تـ إنشاؤىا

تناوؿ إذف فالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية ىي األخرى تنشأ بموجب ميثاؽ يبـر إيذانا بميبلدىا وىو ما سن      
 . (الفقرة الثانية)،كما تستند إلى أىداؼ وترتكز عمى وظائؼ يقتضي األمر بيانيا في  (الفقرة األولى)أحكامو في 

 الفقرة األولى 
 األحكام األساسية لإلتفاق المنشئ لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

عنيا  والحديث ،، فيي تمثؿ أساس نشاطيا الحكوميةتعتبر الوثيقة التأسيسية شيادة ميبلد المنظمة الدولية       
ولما كانت أساس ميبلد المنظمة كشخص قانوني دولي فسوؼ تنشأ ،يقتضي دراسة إبراميا وبياف طبيعتيا القانونية 

 نتيجة لذلؾ. ليذا األخير شخصية قانونية دولية 

النواة األساسية لما يعرؼ اليـو بالمنظمة العالمية سبؽ القوؿ أف منظمة المكاتب الدولية المتحدة )البربي( تشكؿ       
لكف عجز ىذه المنظمة الصغيرة عف استيعاب التغيرات الحاصمة في مجاالت الممكية الفكرية بشقييا  ،لمممكية الفكرية

لمنظمة الصناعي واألدبي والفني بفعؿ التطورات التكنولوجية وتزايد االتفاقات المبرمة ما أدى إلى تغير شكؿ وىيكؿ ا
حيث اتفقت الدوؿ وفي إطار التعاوف االختياري عمى إنشاء إطار مؤسسي جديد يشكؿ فضاءا رحبا لتأطير  ،ومياميا

ا لقاء إنشاء منظمة حيث أعمنت الدوؿ التنازؿ عف جزء مف سيادتي،التعاوف الدولي في مجاؿ حماية الممكية الفكرية 
دارة مسائؿ ا الدوؿ مجرد أعضاء ذات ثقؿ تصير 2دولية متخصصة لممكية فييا وتكوف كؿ مياميا ىي حكـ وتنظيـ وا 

 اتفاقية  1967جويمية  14فكاف ذلؾ بأف وقعت الدوؿ األطراؼ في مدينة ستوكيولـ في   ،الفكرية بيف مختمؼ الدوؿ
 

                                                           
 44عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  1
ويقصد بالمنظمات الدولية المتخصصة أنيا بصفة عامة ىيئات تنشأ عف اتحاد إرادات عدة دوؿ تعمؿ عمى دعـ التعاوف الدولي في   2

مجاؿ متخصص مف المجاالت اإلقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية والفنية ،أوتتولى أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة لمدوؿ 
 .األعضاء في ىذه الدوؿ 

 541ص ، 1988،  8دار النيضة العربية ، ط القاىرة ،شياب)مفيد محمود ( ،المنظمات الدولية ،  نظر:أ



73 
 

( وقد  WIPOية )( وباإلنجميز OMPIإنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية المعروفة بالعربية ) الويبو( وبالفرنسية )
سبتمبر  28وقد عدلت اتفاقية إنشاء الويبو مرة واحدة لحد اآلف في  ،19701أفريؿ  26دخمت حيز النفاذ في 

19792. 
 فيوفيو يتميز بطبيعة مزدوجة  ،ة أخرىي منظمألوالميثاؽ المنشئ لمنظمة الويبو شأنو شأف أي ميثاؽ تأسيسي     
حيث تعد المواثيؽ المنشئة لممنظمات  ، 3دستوريةحيث الشكؿ معاىدة دولية ومف حيث المضموف يعد ذا طبيعة  مف

ويتضح مف ذلؾ أنيا أعماؿ قانونية  يتـ التفاوض عمييا ،الدولية عموما مف حيث الشكؿ معاىدات مبرمة بيف أطرافيا 
كما يتـ تسجيميا لدى سكرتارية األمـ المتحدة ، وبالنسبة إلتفاقية  ،وذلؾ إما بالتوقيع أو القبوؿ أو التصديؽ أو الموافقة

عمى أف " يتولى المدير العاـ تسجيؿ ىذه  4الفقرة  20إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية فقد نصت المادة 
 االتفاقية لدى سكرتارية األمـ المتحدة ". 

لية بطبيعة دستورية ألنيا ىي التي تنشئ المنظمة وأجيزتيا وتحدد كما تتمتع المواثيؽ المنشئة لممنظمات الدو        
 اختصاصيا وقواعد توزيع ىذه االختصاصات بيف فروع المنظمة ػ، ويعتبر ببل شؾ المصدر األعمى لقانوف المنظمة. 

ىذا األمر يعد و ، ىاعمى الجية المختصة بتفسير  لـ تنصوما يبلحظ عمى اتفاقية ستوكيولـ المنشئة لمويبو أنيا       
 يتمثؿمشكمة في حيف نجد أف أغمب المنظمات الدولية تنص عمى حؿ مثؿ تمؾ المنازعات باتباع إجراءات معينة 

 في المجوء إلى التحكيـ أو المجوء إلى محكمة العدؿ الدولية أو بإعطاء فروع المنظمة سمطة حؿ النزاع .أىميا 

قضية إمكانية تعديؿ الميثاؽ ذلؾ أف ظروؼ المجتمع الدولي  يغفموافي حيف نجد أف واضعو اتفاقية ستوكيولـ لـ      
نفاذ أي تعديؿ بعد مدة  القواعد التي تحكـ تعديمو ، ويبدأمف االتفاؽ المنشئ لمويبو  17قد تضمنت المادة فمتغيرة ، 

ت كتابية بموافقة ثبلثة أرباع عدد الدوؿ األعضاء في المنظمة حددىا الميثاؽ بشير مف تسمـ المدير العاـ إخطارا
بالتعديؿ وذلؾ في وقت إقرار المؤتمر لمتعديؿ عمى أف تكوف تمؾ الموافقات قد  حممف ليـ حؽ التصويت عمى اإلقترا

ممزمة لجميع  تمت وفقا لئلجراءات الدستورية الخاصة بيذه الدوؿ ، وبنفاذ التعديؿ تصبح التعديبلت التي تـ إقرارىا
 .الدوؿ األعضاء في المنظمة 

جاء ذلؾ تماشيا مع أغراض المنظمة التي  ثوبالرجوع إلى اتفاقية ستوكيولـ أيضا نجد أنيا منعت التحفظ عمييا ، حي
تسعى إلى حماية حقوؽ الممكية الفكرية عالميا ومنع أية عراقيؿ تحد مف ىذه الحماية ، وقد جاء ىذا المنع بنص 

 .التي ورد فييا " ال يجوز إبداء أية تحفظات عمى ىذه االتفاقية "  16المادة 

                                                           
 99،ص1999 ،ميريت لمنشر والتوزيع والمعمومات  القاىرة،  ف األدب إلى التكنولوجيا،مشاكر) سعيدة( ، الممكية الفكرية  أنظر:  1

 والمصطمح الذي سيتـ اإلعتماد عميو في البحث ىو مصطمح )الويبو(. 
 8المرجع السابؽ، ص ،محمد )شياب( أنظر:  2
 131ص ،1998،  5دار النيضة العربية ، ط ،القاىرة أبو الوفا )أحمد(، قانوف المنظمات الدولية ػ، : أنظر  3
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ض عرادة الحرة لبمية متخصصة إذ نشأت ىذه األخيرة باإلفيي منظمة دولية حكو  منظمة الويبوأما عف طبيعة       
وكاف ذلؾ كما سبؽ القوؿ بموجب ميثاؽ تأسيسيا المبـر  ،الدوؿ دفاعا عف الممكية الفكرية وتشجيعا لحمايتيا دوليا

 المتعاقدةاألطراؼ  ة صريحة بذلؾ حيث جاء فييا  "إفوقد تضمنت ديباجتيا إشار  1967جويمية  14بستوكيولـ في 
ورغبة منيا في اإلسياـ في تفاىـ وتعاوف أفضؿ بيف الدوؿ لمنفعتيا المشتركة عمى أساس احتراـ سيادتيا والمساواة 

  االبتكاري .بينيا ، ورغبة منيا في دعـ حماية الممكية الفكرية في جميع أنحاء العالـ بيدؼ تشجيع النشاط 

ورغبة منيا في تطوير ورفع كفاءة إدارة اإلتحادات المنشأة في مجاالت حماية الممكية الصناعية وحماية      
 .ؿ اتحاد منيا ، قد اتفقت عمى مايمي..."ك الستقبلؿالكامؿ  االحتراـالمصنفات األدبية والفنية ، مع 

وعمى ىذا األساس " ،فييا " تنشأ بمقتضى ىذه االتفاقية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  تقرر فقد األولى المادة  أما
ه إلى جانب الدوؿ تجري عمييا قواعد فإف المنظمة العالمية الفكرية ىي شخص مف أشخاص القانوف الدولي العاـ

 . وتحكميا مبادؤه

حصمت  1974سنوات مف دخوؿ اتفاقية إنشاء الويبو حيز النفاذ أي في سنة  أربع وتجدر اإلشارة أنو وبعد     
 1مف الدوؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدةمتخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة بإقرار  المنظمة عمى وضع وكالة

ة األمـ المتحدة ، وتعتبر المنظمة األىـ المتخصصة في منظم 16ى الوكاالت وىي إحد ،ومقرىا جنيؼ )سويسرا(
والمعاىدات في مجاالت الممكية  االتحاداتعالميا في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية وتشرؼ عمى إدارة 

  .الصناعية والممكية األدبية والفنية

عاىدات ، نجد أف منظمة البربي قامت المإدارة وبمقارنة بسيطة بيف منظمة البربي ومنظمة الويبو في مجاؿ      
دولية  اتفاقية 26أما خميفتيا اآلف ) الويبو( فيي تشرؼ عمى إدارة  ،1898بإدارة أربع معاىدات دولية فقط عاـ 

 . ىامعنية بمختمؼ جوانب الممكية الفكرية بالتعاوف مع منظمات دولية أخرى إضافة إلى اتفاقية إنشاء

القانوف الدولي العاـ تجري عمييا قواعده لمممكية الفكرية شخصا مف أشخاص  لما كانت المنظمة العالمية فإذ     
ا في يتطمب منا بياف أحكاميا وآثارى وتحكميا مبادؤه  ما يعني تمتعيا واكتسابيا لمشخصية القانونية الدولية وىو ما

  .النقطة الموالية

                                                           
تنشأ  يوالتي جاء فييا :" الوكاالت المختمفة الت 1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة  57وقد عرفت الوكاالت المتخصصة بموجب المادة   1

بمقتضى اتفاؽ بيف الحكومات والتي تضطمع بمقتضى نظميا األساسية بتبعات دولية واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعميـ 
تسمى ىذه الوكاالت التي يوصؿ بينيا  63/2ؾ مف الشؤوف ، يوصؿ بينيا وبيف األمـ المتحدة وفقا ألحكاـ المادة يتصؿ بذل اوالصحة وم

 . "وبيف األمـ المتحدة فيما يمي مف األحكاـ بالوكاالت المتخصصة 
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 بالتصرفاتؿ بااللتزامات والقياـ حمالقدرة عمى اكتساب الحقوؽ والت"منظمة لميقصد بالشخصية القانونية الدولية      
استقبلؿ إرادة المنظمات الدولية عف إرادة أعضائيا   "ىي" أو القانونية الدولية وفقا ألحكاـ القانوف الدولي بكافة أنواعيا

  .1وعة مف اإللتزامات"وتمتعيا بمجموعة مف الحقوؽ وتحمميا مجم

وما يمكف مبلحظتو في ىذا المقاـ  أف ميثاؽ إنشاء الويبو لـ يغفؿ النص عمى أف تكوف لممنظمة شخصية      
بقوليا " تتمتع المنظمة في إقميـ كؿ دولة عضو وطبقا لقوانيف تمؾ الدولة  1الفقرة  12قانونية إذ تقرر ذلؾ في المادة 

 .زمة لتحقيؽ أغراض المنظمة وممارسة وظائفيا "بلباألىمية القانونية ال

إف األىمية القانونية لمنظمة الويبو تتأتى مف كونيا منظمة دولية حكومية واحدى الوكاالت المتخصصة لؤلمـ      
المتحدة  ويترتب عموما عمى تمتع الويبو بالشخصية القانونية مجموعة مف اآلثار القانونية عمى كؿ مف المستوييف 

  .اخمي والخارجي لممنظمةالد

األمواؿ الثابتة والمنقولة  تممؾحؽ  ،الويبو طبقا لما ليا مف شخصية قانونية دولية داخؿ الدوؿ األعضاء فمنظمة     
وكذا التعاقد مع الشركات  الواردة في معاىدة إنشاء المنظمةىدافيا ما ليا حؽ التعاقد مف أجؿ تنفيذ أك ،والتصرؼ فييا

 .2الخاصة لتسييؿ أعماليا وأيضا حؽ التعاقد مف أجؿ تأجير أو شراء كؿ ما تحتاجو لمقياـ بمياميا

تمتعيا بمزايا الحصانات واإلمتيازات في أقاليـ  ويأتي كأثر أيضا لتمتع منظمة الويبو بالشخصية القانونية الدولية     
قيؽ األىداؼ البلـز والضروري إلنجاز أغراضيا وممارسة وظائفيا وبما يكفؿ أيضا تحالدوؿ األعضاء وذلؾ بالقدر 

 .عمى أكمؿ وجو التي أنشأ مف أجميا 

وتدور ىذه الحصانات واإلمتيازات حوؿ كفالة حرمة مقر المنظمة الدولية واحتراـ وثائقيا وأعضائيا مف الخضوع      
ية وكؿ ذلؾ طبقا لما جاء في اتفاقية اإلمتيازات والحصانات لموكاالت ليا مف حصانة مال لمقضاء ، وذلؾ بمقتضى ما

 .19483المتخصصة التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة 

ولـ تتوانى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية عف النص عمى ىذه االمتيازات والحصانات وذلؾ كما     
بأف تمنح كؿ دولة عضو ما يمـز المنظمة مف امتيازات وحصانات وذلؾ لمساعدة المنظمة  12جاء في نص المادة 

والحصانات التي  االمتيازاتعمى مباشرة مياميا ، وتمنح كذلؾ كؿ دولة عضو لموظفي المنظمة وممثمي األعضاء 
 ؿ استقبللية ممارستيـ لوظائفيـ المتصمة بالمنظمة.تكف

                                                           
 33،ص 2009دار الجامعة الجديدة ،  ، األزاريطةخميفة )عبد الكريـ عوض( ، قانوف المنظمات الدولية ، أنظر:  1
  2009،دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف ،، 4،الجزء  -التنظيـ الدولي -موسوعة القانوف الدولي  )سييؿ حسيف(، الفتبلوي أنظر:  2

 74ص 
 154عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  3
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مثبل عف األضرار التي قد تصيبيا أو تصيب موظفييا  ،بمطالبات متعمقة بالتعويضكما يحؽ لممنظمة التقدـ      
ة المنظمات دوليا مثبل بسبب إخبلؿ المنظمة يأف ترفع عمييا دعاوى المسؤولية ،وتنشأ مسؤولوأيضا بالمقابؿ يمكف 

تصرؼ ما سبب ضررا لدولة ما أو إذا قامت المنظمة الدولية ب ،مع إحدى الدوؿ أو المنظمات الدوليةباتفاقية مبرمة 
 .أو منظمة دولية أخرى 

اإلشارة أف المسؤولية القانونية لممنظمات الدولية تخضع لذات القواعد التي يقررىا القانوف الدولي العاـ وتجدر      
ما لـ يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ بيد أف وضع المنظمات الدولية يستدعي تكييؼ قواعد  بخصوص مسؤولية الدوؿ

إذف وبالتطبيؽ عمى منظمة الويبو نبلحظ أنو مف الممكف أف تثار  ،1لمسؤولية القانونية بما يتبلءـ مع مركزىاا
 .مسؤوليتيا في حالة ما إذا أخطأ أحد أجيزتيا وترتب عمى ذلؾ ضرر ألي مف أعضائيا

األجيزة المتفرعة عف المنظمة فإنو وغني عف البياف أنو نظرا لبلختصاصات الواسعة النطاؽ التي تتمتع بيا ىذه      
انحراؼ أو إساءة استخداـ السمطة مف أحدىما ومف الممكف أف تثار  ثمف المتوقع أف يقع خطأ مف أي منيا أو يحد

مسؤولية منظمة الويبو أيضا دوف خطأ مف جانبيا ، وذلؾ في حالة ما إذا تضررت دولة عضو مف مجرد ممارسة 
 .2طبيقا لنظرية المخاطر وتحمؿ التبعةالمنظمة الختصاصاتيا وذلؾ ت

ولممنظمة أيضا حؽ التقاضي وتسوية منازعاتيا مع الدوؿ األعضاء وغير األعضاء والمنظمات الدولية األخرى 
  .بالطرؽ السممية بالمجوء إلى الوسائؿ السياسية والوسائؿ القضائية

ويستطيع ىؤالء الموظفيف في المقابؿ أف يرفعوا دعاوى عمى ىذه  ،وتمتمؾ المنظمة أيضا مقاضاة موظفييا     
المنظمة وذلؾ بقصد إلغاء ما قد تصدره مف قرارات في شأنيـ ويروف أنيا غير مشروعة ، أو تعويضيـ عف األضرار 

 التي قد تصيبيـ مف جراء ىذه القرارات التي تصدر في حقيـ .

 يالويبو في وظيفتيا التخصصية التي قامت مف أجميا والتي تتحدد فكما تتجسد الشخصية القانونية لمنظمة      
ألف  ،ما يعني أف المنظمة البد وأف تربطيا مع المنظمات األخرى عبلقات وتعامبلت ـلحماية الممكية الفكرية في العا

عمؿ ىذه المنظمة مرتبط بالتشريعات الداخمية لمدوؿ، ومف ثـ البد مف قياـ االتصاالت والعبلقات مع المنظمات في 
بفقرتييا  13سبيؿ تحقيؽ القدر العالي مف الحماية لمجاالت الممكية الفكرية في أنحاء العالـ  لذا فقد حددت المادة 

ومتى ، رة في إقامة العبلقات مع المنظمات األخرى متى كاف ذلؾ مبلئمامف اتفاقية إنشاء الويبو حؽ ىذه األخي 2و1
 .المنظمةكانت األمور تتعمؽ باختصاص 

                                                           
 35المرجع السابؽ، ص  خميفة ) عبد الكريـ عوض(، أنظر:  1
 153عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  2



77 
 

بما ليا مف شخصية قانونية وفي حدود ىذه الشخصية أف تدخؿ كطرؼ في معاىدة دولية  ويمكف لممنظمة أيضا      
ولممنظمة أف تبـر اتفاؽ ،  1أو مع منظمة دولية أخرى ثنائية أو متعددة األطراؼ مع الدوؿ األطراؼ أو غير األطراؼ

المقر مع دولة المقر الذي تعمؿ فيو سواء المقر في اإلتحاد السويسري أو أي مقر يقـو في أي دولة ويترتب عمى ىذا 
لمقياـ كما سبقت اإلشارة اكتساب المقر الحصانة المقررة لممنظمة وموظفييا وممثمي جميع الدوؿ األعضاء  اإلتفاؽ

  .باألنشطة البلزمة لتحقيؽ األغراض التي قامت مف أجميا المنظمة

 الثانيةالفقرة 
 أهداف منظمة الويبو واختصاصاتها .

مف االتفاؽ ليذه المسألة  فقررت  3تعرضت المادة  ثحي،رض مف إنشائيا غنص اإلتفاؽ المنشئ لمويبو عمى ال      
نشأت المنظمة مف أجميا ىو دعـ حماية الممكية الفكرية في جميع أنحاء العالـ عف طريؽ راض التي أنو مف بيف األغ

بات التعاوف الدولي ذلؾ أف  ،التعاوف بيف الدوؿ فيما بينيا والتعاوف مع أي منظمة دولية أخرى متى كاف ذلؾ مبلئما 
حيث ال يمكف لمتشريعات الداخمية ضماف توفير الحماية لحقوؽ الممكية الفكرية ، بؿ ال بد مف تظافر ، ضرورة 

قرية صغيرة وخاصة أف المجتمع الدولي أصبح  ،إطار دولي لحماية الممكية الفكرية إيجاد الجيود الدولية لغرض 
نيا وىو خير ورفاىية وسعادة المجتمع فبلبد مف تعاوف أعضائيا جميعا مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود مواحدة 

كما قررت اتفاقية إنشاء الويبو أيضا أنو مف بيف أغراض المنظمة ىو الظفر دولي في مجاؿ الممكية الفكرية ،ال
 بالتعاوف اإلداري في االتحادات والمقصود بيا اتحاد باريس واتحاد برف وغيرىا مف االتحادات .

تقديـ إلى ومتنوع بواسطة الدوؿ األعضاء ترمي مف خبللو  يء برنامج عمؿ ثر كما تتولى منظمة الويبو إنشا     
لى الخدمات استجابة لمطمبات الدولية المودعة لمحصوؿ عمى حقوؽ الممكية الفكرية  تسييؿ تسوية المنازعات ،وا 

 لتخزيف المعمومات. عمومات كوسيمةاستخداـ تكنولوجيا المالخاصة في مجاؿ الممكية الفكرية، و  القائمة بيف األطراؼ

أف ىذه األخيرة تكوف الغايات التي يجب عمى أي  ثأما مبادئ المنظمة فيي تفترؽ عف أىداؼ المنظمة حي      
في حيف أف المبادئ تشكؿ ما يجب عمى المنظمة وأعضاؤىا مراعاتو في سبيؿ تحقيؽ  ،يا والسعي إليياقمنظمة تحقي

ؿ مجرد توجييات أو ثأي منظمة إلى تحقيقيا بينما المبدأ يم حنيائية التي تطمىذه الغايات فاليدؼ إذف يمثؿ الغاية ال
 اء تحقيؽ تمؾ الغايات .نتعميمات يجب احتراميا ومراعاتيا أث

لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية لـ يتضمف أي نص صريح بخصوص وتجدر اإلشارة أف االتفاؽ المنشئ       
ادئ عامة تسري عمى بىناؾ مف المبادئ التي استقر العمؿ الدولي عمى اعتبارىا م المبادئ التي تسير عمييا إال أف

مبدأ المساواة في السيادة بيف الدوؿ األعضاء ، ومف ، كأية منظمة دولية حتى عند عدـ وجود نص صريح يقررىا 
في الشؤوف الداخمية  مبدأ عدـ التدخؿ، و مظاىر ىذا المبدأ في الميثاؽ التأسيسي لمويبو أف لكؿ دولة صوت واحد
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مبدأ توفير كؿ ما ىو الـز لتمكيف األعضاء في المنظمة فيما بينيا، وأيضا  لمدوؿ وىذا المبدأ يطبؽ عمى عبلقة الدوؿ
   مبدأ حسف النية في الوفاء باإللتزامات الدولية .، إضافة إلى المنظمة مف الوصوؿ إلى الغايات التي أنشأت مف أجميا

لقد حددت المادة الرابعة مف الميثاؽ التأسيسي لمنظمة الويبو وظائفيا ونطاؽ عمميا لتحقيؽ األغراض المتأمؿ       
وتتركز نشاطات واختصاصات منظمة الويبو في دعـ حماية الممكية ،منو  3تحقيقيا والوارد ذكرىا بنص المادة 

ية في جميع أنحاء العالـ بفضؿ تعاوف الدوؿ مع بعضيا األدبية والفنوالممكية  الصناعيةيا ، الممكية يبفرع الفكرية
مف  4وقد حددت المادة  العاممة في مجاؿ الممكية الفكريةوقياـ المنظمة بالتعاوف مع المنظمات والييئات الدولية 

 ةمنشأالخاصة ال التحاداتواباريس  التحادالعمؿ عمى دعـ المياـ اإلدارية المتمثمة في اتفاقية إنشاء الويبو وظائفيا 
ـ اإلدارية تنفيذا ألي اتفاؽ دولي ييدؼ إلى دعـ حماية الممكية اجواز قبوؿ المي، و برف واتحاد االتحادفيما يتعمؽ بذلؾ 

 اليادفة لتدعيـ حماية الممكية الفكرية الدولية االتفاقياتتشجيع إبراـ ، و كذا في مثؿ ىذه المياـ المشاركةالفكرية أو 
حيث تواصؿ  واالحتياجاتالتطورات مختمؼ مراجعة المعاىدات التي تديرىا المنظمة لتبلئـ  وكذلؾ العمؿ عمى

ذا تبيف أف ىذه المعاىدات أو ،الدواـ لمعرفة ما إذا كانت في حاجة إلى مراجعة  تيا عمىادراس في  لوائحيا التنفيذيةوا 
  .في مسألة المراجعة بعد اتخاذ الترتيبات البلزمة لبتالمختصة با الحكوميةحاجة إلى مراجعة فإنيا ترفع إلى الييئات 

وباإلضافة إلى مراجعة االتفاقيات تقـو المنظمة عمى مراجعة التصميمات الدولية لبراءة االختراع والتصنيؼ       
بغية تعديميا عمى  الدولي لمسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات  والتصنيؼ الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية

ضوء ما يستجد مف أمور وتحسينيا مف بعض النواحي األخرى ، وذلؾ التصنيؼ يتـ عف طريؽ لجاف دولية حكومية 
بالتعاوف مع المكتب الدولي لممنظمة ، وتقـو المنظمة بمراقبة كؿ التعديبلت في العبلقات الدولية في مجاؿ الصناعة 

 . 1االتفاقيات القائمةات جديدة أو إدخاؿ التعديبلت عمى والتجارة التي قد تقتضي إنشاء اتفاقي

مثبل في إعداد العدة إلعتماد قانوف  1998في مجاؿ الممكية الصناعية كانت الويبو قد شرعت في سنة       
ءات بوضع بعض ، وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى تنسيؽ قوانيف البرا 2000نشاؤىا وصدورىا عاـ إالبراءات إلى أف تـ 

ص عمييا اتفاقية باريس بشأف اإلجراءات الشكمية عمى األقؿ ، كما شرعت المنظمة أيضا في إدخاؿ القواعد التي ال تن
  سيتـ تناوؿ أحكاميا الحقا. لتعاوف بشأف البراءات والتي اإلضافية عمى البلئحة التنفيذية لمعاىدة ا تحسيناتبعض ال

توكوؿ سمعي بصري( عقب و ية  شرعت الويبو في إعداد ) بر وفي مجاؿ حؽ المؤلؼ وبعض الحقوؽ المشاب    
والغرض منو استكماؿ معاىدة ، -والمتاف سيأتي الحديث عنيما الحقا  – 1996اعتماد معاىدتي اإلنترنيت لعاـ 

ألدائيـ ، كما  البصريةالويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي في مجاؿ حقوؽ فناني األداء في التثبيتات السمعية 
 .2بيا ف أجؿ توفير حماية خاصةاد معاىدة بشأف قواعد البيانات مالمنظمة في إعد شرعت
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كية الفكرية والفنية في مجاؿ المم القانونيةمب المساعدة عرض خدماتيا لمدوؿ التي تطكذلؾ تقـو الويبو بتقديـ و       
جراءشرىا بحماية الممكية الفكرية ون الخاصةجمع المعمومات ،و خاصة الدوؿ النامية   المجاؿالدراسات في ىذا  وا 

لمممكية الفكرية والنيوض يسرة لمحماية الدولية مالقياـ بتوفير الخدمات ال، وكذا وتشجيعيا ونشر نتائج تمؾ الدراسات
اتخاذ أي إجراء آخر ، و بأعباء التسجيؿ في ىذا المجاؿ ونشر البيانات الخاصة بالتسجيبلت متى كاف ذلؾ مناسبا

استكشاؼ مسائؿ الممكية الفكرية في مجاؿ المعارؼ التقميدية وأشكاؿ ، وأيضا مبلئـ يتعمؽ بمسائؿ الممكية الفكرية 
استخداـ تكنولوجيا المعمومات كوسيمة لتخزيف المعمومات القيمة  ، كما يتـالتعبير الثقافي التقميدي والموارد الوراثية 

تسييؿ تسوية المنازعات القائمة بيف األطراؼ الخاصة في مجاؿ إلييا واإلنتفاع بيا، و  النفاذلفكرية و المتعمقة بالممكية ا
الممكية الفكرية ، حيث يعرض مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة خدماتو لتسوية المنازعات بيف الشركات واألفراد ، بما 

 . 1يتفي ذلؾ المنازعات المتنامية حوؿ اسماء الحقوؿ عمى اإلنترن

 المطمب الثاني 
 الجوانب التنظيمية لممنظمة 

شخص مف أشخاص القانوف الدولي العاـ وىيئة دائمة تختص  الفكريةلما كانت المنظمة الدولية لمممكية        
أنو ال يمكف ألي  ياف شخصي بعضوية الدوؿ فييا ذلؾبنبموضوعات مستمرة ، فكاف مف الطبيعي أف يكوف ليا 

ياف موضوعي قائـ عمى مجموعة مف األجيزة الداخمة في بنليا مف عضوية ىذه األخيرة ، وكذلؾ منظمة أف تخمو 
 ونظاـ مالي ترتكز عميو ألداء مياميا والقياـ بأعباء المنظمة .  ،تشكيميا
 .لممنظمة ) الفرع الثاني( واإلداريوفيما يمي نتناوؿ أحكاـ العضوية في ) الفرع األوؿ( والتنظيـ المالي       

 الفرع األول
 أحكام العضوية في منظمة الويبو

عالمية وأخرى إقميمية ، فالمنظمة العالمية ىي تمؾ  منظماتتنقسـ المنظمات الدولية مف حيث العضوية إلى      
أما المنظمة اإلقميمية فيي تمؾ المنظمة  ،الدوؿ إلييا انضماـ كؿبإمكانية  تسمح التي تضـ كؿ الدوؿ أو المنظمة

 .2التي ال تضـ في عضويتيا إال عدد محدد مف الدوؿ بالنظر إلى وجود رابطة تضامف تجمع بينيا

                                                           
 الدوؿ مفيدة)بف لعبيدي(، الحماية الدولية لمممكية الفكرية، حافز لئلبداع اإلنساني أـ آلية إلستدامة اليوة التكنولوجية بيف أنظر:  1

 عبد الرحمافوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة و النامية والمتقدمة ، ممتقى                
 .330ص ،2013أفريؿ  28،29بجاية، يومي  ميرة ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،                

 . 249ص وأيضا: بوخمو) مسعود(، المرجع السابؽ،
 منشأة اإلسكندرية، ،-دراسة تأصيمية وتطبيقية–ي العاـ وقانوف المنظمات الدولية مصطفى )أحمد فؤاد(، القانوف الدول أنظر:  2

 124ص د س ف ،، المعارؼ                    



80 
 

 وكيفية،( األولىوشروطيا ) الفقرة  فييا ومنظمة الويبو ىي منظمة عالمية يقتضي منا األمر بياف أنواع العضوية
 .( الثانيةالفقرة )ائيا يإنت

  األولىالفقرة 
 وشروطها  في الويبو أنواع العضوية

بالرجوع إلى ميثاؽ إنشاء الويبو و،تنقسـ العضوية في منظمة الويبو إلى عضوية أصمية وعضوية باإلنضماـ         
والتي تحكـ العضوية األصمية  نجدىا  1الفقرة   5وبالرجوع إلى المادة  ،نجد أنو ينص عمى العضوية األصمية فييا

كما تمنح ىذه العضوية ألي دولة عضو في ،يا لمدوؿ فقط بالويبو مسموح أف ىذه العضوية في منظمة بوتبيف تقر 
لحماية الممكية وىي الدوؿ األعضاء في كؿ مف اتحاد باريس  7الفقرة  2أي مف االتحادات الوارد ذكرىا في المادة 

واالتحادات الخاصة التي أنشئت ، وأيضا لمدوؿ األطراؼ في االتفاقيات الخاصة التي أبرمت فيما يتعمؽ  ،الصناعية
إلى دعـ حماية الممكية الفكرية  يرميبذلؾ االتحاد، وأيضا نفس الشيء يتعمؽ باتحاد برف  أو أي اتفاؽ دولي آخر 

 .3الفقرة  4مادة تتولى المنظمة تنفيذه وذلؾ وفقا لم
أما فيما يخص المنظمات الدولية  ،وكما سبقت اإلشارة فإف العضوية في منظمة الويبو مسموح بيا لمدوؿ فقط      

الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، فإف عضويتيا في المنظمة تكوف بصفة مراقب فقط وليا الحؽ 
 . 1تقدـ البحوث والدارسات واالقتراحات لممنظمةفي إبداء الرأي في االجتماعات ، وأف 

أي أف العضوية فييا مفتوحة ألي دولة تريد  ،وبما أف منظمة الويبو مف المنظمات الدولية المصنفة بالعالمية      
جراءات  مف طرؼ جميع الدوؿ الراغبة في ذلؾ االنضماـ إلييا ، فإف ميثاؽ إنشائيا يجيز االنضماـ إلييا بشروط وا 

 .نونية معينة قا
إذ قررت ىذه المادة عمى أف تتوفر ،الشروط تمؾ  يمكننا استخراج  مف اتفاقية إنشاء الويبو 5باستقراء المادة و       

 بأف ،في الدوؿ المتقدمة بطمب العضوية في منظمة الويبو مف غير الدوؿ األعضاء في االتحادات عدة شروط لقبوليا
أعضاء األمـ المتحدة ، وىذا الشرط موضوعي يجب توافره في ‘لعضوية المنظمة مف تكوف الدولة طالبة االنضماـ 

وبخبلؼ ذلؾ ال يجوز لمدوؿ غير األعضاء في األمـ المتحدة أف تطمب العضوية  ،الدولة المتقدمة بطمب العضوية
تكوف الدولة  ،أو أفي في المنظمة وذلؾ ألف ميثاؽ الويبو ال يجيز االنضماـ إلييا إال بتوفر ىذا الشرط الموضوع

بمعنى أنو ،لعضوية المنظمة عضوا في أي وكالة مف الوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة  االنضماـطالبة 
لعضوية المنظمة ليست عضوا مف أعضاء األمـ المتحدة وكانت مف ضمف  االنضماـإذا كانت الدولة المتقدمة بطمب 

 ه الحالة يجوز ليا التقدـ بطمب العضوية نظرا لتوفر الشرط السابؽ أعضاء الوكاالت المتخصصة فإنو في ىذ
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وأيضا مف ضمف ىذه الشروط أف تكوف الدولة طالبة االنضماـ عضوا مف األعضاء المكونيف لموكالة الدولية      
ف أ، كما يمكف  1ظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدوليةا اعتبرت مف الدوؿ األطراؼ في النوأيضا إذ، لمطاقة الذرية 

 .أي عضوا في المنظمة  ،لتكوف طرفا في ىذه االتفاقية ألي دولة توجو الجمعية العامة لمويبو الدعوة

والتي السابقة مف اتفاقية إنشاء الويبو بإيضاح وبياف الشروط واإلجراءات المكممة لمشروط  14تكفمت المادة كما       
 إال إذا قامت بيا .بمقتضاىا لف تكوف الدولة المتقدمة بطمب العضوية لممنظمة ) الويبو( عضوا مف أعضائيا 

نبلحظ أنيا أجازت لمدوؿ المشار إلييا في  2 ،1مف اتفاقية إنشاء الويبو في الفقرتيف  14 وبالرجوع إلى المادة     
تباع بعض إاتفاقية اإلنشاء وعضوا في المنظمة ، وذلؾ في حالة  مف ىذه اإلتفاقية أف تصبح أطرافا في 5المادة 

أف تقـو  السابقةتوفرت الشروط  طالبة االنضماـ متى ، فعمى الدولةاإلجراءات الشكمية إلتماـ عممية االنضماـ 
وىذا  ،2أو نص في ميثاؽ اإلنشاء ى أي بنداإلنشاء ، وذلؾ التوقيع يجب أف يكوف دوف تحفظ عم عمى اتفاقيةبالتوقيع 

ألف التوقيع في ىذه الحالة يعتبر قبوؿ نيائي ولو نفس أثر  التصديؽ يتبعوال  الميثاؽ الذيفيما يخص التوقيع عمى 
لقانوف  12مع نص المادة  1الفقرة  14وفي ىذه الحالة يتوافؽ نص المادة  (،باعتباره قبوؿ نيائيالتصديؽ)
بالمعاىدة بتوقيعيا مف قبؿ ممثميا في إحدى الحاالت  بااللتزاـتعبر الدولة عف رضاىا  "يا والتي جاء في المعاىدات

  :اآلتية
 إذا نصت المعاىدة عمى أف تكوف لتوقيع ىذا األثر أو  

  ".بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى أف يكوف لتوقيع ىذا األثر ثبتإذا 
واإلجراء اآلخر ىو أف يستكمؿ التوقيع الذي يمـز اتباعو بإجراء آخر وىو التصديؽ والذي يمـز عدـ التحفظ       
كما ورد في ميثاؽ المنظمة ، ذلؾ أف التوقيع في ىذه الحالة يعتبر بمثابة قبوؿ مؤقت اليتـ إال بإجراء آخر يفيد عميو 

 .قبوؿ المعاىدة بصفة نيائية وىو التصديؽ 

أما اإلجراء التالي بعد التوقيع أو التصديؽ ىو إيداع وثيقة التصديؽ أو إيداع طمب االنضماـ لممنظمة ويجب       
إجراءات العضوية واكتساب الدولة المتقدمة بيذا الطمب  الكتماؿأف تودع ىذه الوثيقة لدى المدير العاـ لمنظمة الويبو 

 العضوية .
يسري عمى الدوؿ األطراؼ في اتفاقية باريس وبرف أيضا مثميا مثؿ الدوؿ  وما يمكف مبلحظتو أف ىذا اإلجراء     

قانوني  ائفبميبلد ك  ذافوالمتمثمة في وثيقة إنشائيا تعد بمثابة إي االتفاقيةالعضوية ، ذلؾ ألف ىذه المتقدمة بطمب 
رادتو المستقمة عف الدوؿ األعضاء فيو   .جديد لو نظامو وكيانو وا 

عاـ أف العضو  كأصؿ تساب العضوية في منظمة الويبو طبقا لمنظرية العامة لممنظمات الدوليةويترتب عمى اك     
حؽ المشاركة في المناقشات وتقديـ  ،في المنظمة يتمتع بجميع حقوؽ ومزايا العضوية كحؽ حضور الجمسات

                                                           
 الويبو إنشاء مف اتفاقية1الفقرة  5راجع: المادة   1
 الويبو إنشاء مف اتفاقية 1الفقرة  14المادة  :راجع  2
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وفي المقابؿ ىناؾ مجموعة مف ،المقترحات وحؽ التمثيؿ في المنظمة ، إضافة إلى أىـ حؽ وىو حؽ التصويت 
االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدولة العضو في المنظمة وىي المساىمة في ميزانية المنظمة ومساعدة المنظمة عمى 

  .1ىدافيا واالمتناع عف أي نشاط قد يعوؽ تحقيؽ ذلؾأتحقيؽ 

دولة وىو ما يزيد  184دوؿ األعضاء بيا ونظرا لنبؿ المقاصد التي تسعى إلييا منظمة الويبو، فقد بمغ عدد ال     
  .، ويعد ىذا العدد الكبير انعكاسا لسيولة االنضماـ لممنظمة2مف بمداف العالـ %90عمى 

وعندما تصبح الدولة عضوا في منظمة ما فاألصؿ ىو استمرار عضويتيا طالما ظمت المنظمة قائمة ومع ذلؾ      
تناوؿ أحكاـ انتياء العضوية نفقد يتعرض ىذا االستمرار لحادث أو عارض يؤدي إلى انتياء العضوية ، وفيما يمي 

 .في منظمة الويبو

 الفقرة الثانية
 انتهاء العضوية 

ف تنتيي العضوية بذات األسموب بأتبع يستإلى عضوية منظمة ما  راديالبياف أف االنضماـ اإل غني عف      
الدولة مف تمؾ المنظمة ، غير أنو يمكف لممنظمة أف تنيي العضوية بإرادتيا عف طريؽ طرد الدولة العضو  فتنسحب

 فيما يميىذا ما سنجيب عنو  ؟يبومت بالتزاماتيا إخبلال جسيما ، فما ىو الوضع في منظمة الو خمنيا إذا ما أ

اإلنسحاب كتصرؼ قانوني يعتبر الطريقة األكثر انتشارا في المعاىدات الجماعية بصفة عامة والمنظمات إف       
وجدير بالذكر أف المنظمات الدولية قد ترددت في النص عمى اإلنسحاب مف عدمو في ، الدولية بصفة خاصة 
 .3المعاىدات المنشئة ليا

في  تتردد مف العضوية باالنسحابوالواقع أف المواثيؽ المنشئة لممنظمات الدولية التي تورد نصوصا تتعمؽ      
مف عضوية المنظمة القياـ  االنسحابالراغبة في  الدولة بتقرير االكتفاءبيف مجرد  االنسحابتنظيميا لحؽ الدوؿ في 

بإخطار المنظمة بالرغبة في االنسحاب منيا ، أو تضع المنظمة في ميثاقيا نص صريح يحدد المدة الزمنية لمراجعة 
مف عضوية المنظمة ، أو لتصفية أوضاع العضو المالية  قرار اإلنسحابنفسيا قبؿ اإلقداـ عمى اتخاذ  العضوالدولة 

 .4في المنظمة وغيرىا

 18حيث تنص المادة ،منيا  االنسحابنجد أنيا نظمت أحكاـ  ،وبالرجوع إلى الوثيقة التأسيسية لمنظمة الويبو     
بمعنى  ،ال يتـ إال بشرط االنسحابلكف ىذا  ،...": "ألي دولة عضو أف تنسحب مف ىذه االتفاقيةعمى أنو 1الفقرة 
أف تقـو بو ، وىو القياـ  االنسحاببأحكاـ معينة وىذه األحكاـ تبيف ما عمى الدولة الراغبة في  االنسحابتقييد 

                                                           
 مف اتفاقية إنشاء الويبو 11و3المادتيف :راجع   1
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 117عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور( ،المرجع السابؽ،ص أنظر:   4



83 
 

مف  االنسحابأيف تخطر فيو الدولة المنسحبة بنيتيا في ، الويبو بإخطار أو طمب كتابي يوجو لممدير العاـ لمنظمة
 .أثره القانوني  االنسحابلكي ينتج  الوارد في ميثاؽ المنظمة االنسحابالمنظمة وىذا يعد شرطا مف شروط 

أف  االنسحابعمى الدولة الراغبة في  يمتنعويبو فقد حددت الفقرة التي إنشاء ال اتفاقيةمف  18مف المادة  2أما الفقرة 
سمـ المدير تيـو  بعد ستة أشير مف االنسحابتنسحب قبؿ انقضائيا حيث جاء في تمؾ الفقرة ما يمي :"يسري مفعوؿ 

 لئلخطار".العاـ 

  جع نفسيا خبلؿ ىذه المدةاجميا أف الغرض مف وضع ىذه القيود ىو إتاحة الفرصة لمدولة العضو كي تر  تضحوي     
كما ،لبلنسحاب قد زالت خبلؿ ىذه الفترة  دعتياجع عف قرارىا أو أف األسباب التي حيث أف مف الممكف ليا أف تترا

مواثيؽ التأسيسية لممنظمات الدولية إضافة إلى الفوائد السابقة إعطاء تكمف أىمية النص عمى مثؿ ىذه المدد في ال
مما يؤثر  الوقت الكافي لممنظمة لتعديؿ ميزانيتيا، ذلؾ ألف اإلنسحاب يؤدي إلى إيقاؼ مساىمة العضو المنسحب

 عمى ميزانية المنظمة.

مف أشد العقوبات التي ، والذي يعد الطرد مف المنظمة  إلنياء العضوية فيتمثؿ فيأما الجزاء األكثر خطورة      
 االلتزاماتيقع عمى عاتقيا واجب احتراـ  العضوفالدولة ،يمكف أف تتعرض ليا الدولة العضو في المنظمة الدولية 

مؾ متعمدا بتالمنشئ عمييا باعتبارىا عضوا في المنظمة ، فإذا ما أخمت ىذه األخيرة إخبلال  الميثاؽ التي يمقييا
 .االلتزامات  تعرضت لعقوبة الطرد أو الفصؿ مف العضوية

وتختمؼ المنظمات الدولية بشأف تناوؿ قضية الطرد كأحد أسباب انقضاء العضوية ، فالبعض منيا ينص عميو      
وىذا ما حدث في الميثاؽ التأسيسي لممنظمة العالمية لمممكية ،في ميثاقيا والبعض اآلخر يسكت بشأف ىذه المسألة 

 .الفكرية 
 الفرع الثاني 

 التنظيم المالي واإلداري لمنظمة الويبو
تمتعيا ،مف نتائج تمتع منظمة الويبو بالشخصية القانونية الدولية المستقمة عف شخصية الدوؿ األعضاء فييا       

، وكذا وجود ىيكؿ إداري يشرؼ عمى سيره  اتحقيؽ األىداؼ التي أنشأت مف أجميباالستقبلؿ المالي الذي يضمف ليا 
نخصص األولى لدراسة   ،وفيما يمي سنتناوؿ دراسة ىذا الفرع في فقرتيف ،طاقـ بشري يعمؿ باسـ ولحساب المنظمة 

  .والثانية لمتنظيـ اإلداريالتنظيـ المالي لمنظمة الويبو 
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 الفقرة األولى 
 التنظيم المالي لمنظمة الويبو 

تجدر اإلشارة أنو ال يمكف ألي منظمة تحقيؽ أىدافيا إال إذا كانت ليا ميزانية كافية مستقمة عف أعضائيا وىذا       
 .ا تباعا ممنفصمتيف نتناولي 1بوجود ميزانيتيف ىذه األخيرة منظمة الويبو وتتمتع  بو أخذتما 

فيذه الميزانية تشتمؿ عمى بنود لمنفقات التي بميزانية النفقات المشتركة بيف اإلتحادات ،وتعرؼ الميزانية األولى       
 ، وتموؿ ىذه الميزانية مف  (مف الميثاؽ التأسيسي لمويبو 7الفقرة  2االتحادات المذكورة في المادة  عدة اتحادات) تيـ

التحاد مع مراعاة مصمحة ىذا االتحاد في حيث تحدد مساىمة كؿ اتحاد بواسطة جمعية ىذا ا مساىمات االتحادات
الرسـو والمبالغ المستحقة عف الخدمات التي يؤدييا المكتب الدولي بشرط أال تكوف ىذه الرسـو ، 2المشتركة النفقات
ذات عبلقة مباشرة بأي مف االتحادات أو ال تكوف قد حصمت في مقابؿ خدمات أداىا المكتب  المستحقة والمبالغ

كما تموؿ ىذه الميزانية أيضا مف حصيمة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي ال تخص  ، مجاؿ المساعدةالدولي في 
اليبات والعطايا واإلعانات المقدمة لممنظمة  ، إضافة إلى المطبوعات بيذهأيا مف االتحادات مباشرة والحقوؽ المتصمة 

  .3والفوائد المتنوعة األخرى الخاصة بالمنظمة وكذا اإلجارات 

الخاصة بعقد المؤتمرات والدورات وبرامج المساعدة وىي الميزانية  فتعرؼ بميزانية المؤتمر أما الميزانية الثانية      
حصص الدوؿ تتمثؿ في  ،4مصادر أربعةزانية بدورىا مف عدة مصادر وتحدد عادة بػػ يالقانونية والفنية وتموؿ ىذه الم

تحصؿ حصصيا عف األعضاء في المنظمة وليست أعضاء في االتحادات ، ألف الدوؿ األعضاء في االتحادات 
مبالغ تضعيا االتحادات تحت تصرؼ المؤتمر وىذه المبالغ تحدد مف قبؿ جمعية كؿ اتحاد ولكؿ ،  طريؽ االتحادات

الرسـو التي تحصؿ مقابؿ الخدمات التي يقدميا المكتب الدولي في مجاؿ ، اتحاد الحرية في تحديد مساىمتو
 .اليبات والوصايا واإلعبلنات التي تقدـ لممنظمة بغرض عقد دورات المؤتمر وكذا .المساعدة القانونية والفنية 

ويتـ  ،المنظمات وعموما، فإف مساىمة الدوؿ األعضاء في المنظمات الدولية ىي المصدر المالي الرئيسي لتمؾ      
المنظمة ، وتقاس ىذه المقدرة بمعايير مختمفة لمقدرة المالية لكؿ دولة عضو في تحديد حجـ المساىمات حسب ا

 .حسب أىداؼ كؿ منظمة 

                                                           
ما يسمى بنظاـ تعدد الميزانيات وىو نظاـ خاص بالوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة وقد ورد تناوؿ النظاـ المالي لمنظمة   1

  .مف وثيقتيا التأسيسية 11الويبو في المادة 
 تطبيقو عمى الجميوريةيبس مع دراسة المخبلفي)فؤاد عبد الغني سيؼ(، الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية وفقا التفاقية تر  :أنظر  2

 65ص، 2006 ،اليمنية مذكرة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ  جامعة أسيوط ، كمية الحقوؽ                    
 إنشاء الويبو يةأ ،ب مف اتفاق يفالبند 2الفقرة  11المادة : راجع   3
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وتختمؼ الويبو عف سائر المنظمات الدولية الحكومية األخرى في كونيا تتكفؿ بقسط كبير عمى تمويميا الذاتي      
مف اإليرادات المتدفقة عف أنظمة التسجيؿ ،  تقريبا مف نفقات المنظمة المسجمة تتأتى % 85إذ أف  ،لتحقيؽ أىدافيا

مبيعات منشورات مف أساسا مف االشتراكات التي تقدميا وتدفعيا الدوؿ األعضاء  %15ويتأتى ما تبقى مف ذلؾ أي 
 . 1الويبو

 الفقرة الثانية
 التنظيم اإلداري لمويبو 

الويبو كأي منظمة دولية إلى أجيزة وطاقـ بشري يعمؿ باسميا ولحسابيا وقد ورد تنظيـ أجيزة المنظمة تحتاج       
 الجمعية العامة ، المؤتمر، لجنة التنسيؽ، سكرتارية، تتمثؿ في  مف الميثاؽ التأسيسي ليا 9إلى  6في المواد مف 

مف الميثاؽ  6يبو فقد ورد تنظيـ أحكاميا في المادة فبالنسبة لمجمعية العامة والتي تعتبر الجياز األعمى لمو      
وتتشكؿ ىذه األخيرة مف الدوؿ األطراؼ في الوثيقة التأسيسية واألعضاء في أي مف االتحادات المذكورة  ،التأسيسي
 .2مثؿ كؿ دولة عضو ممثؿ واحديسابقا و 

تعييف  ؿ عموما فيثوتتم، إنشاء الويبومف اتفاقية  6نصت عمييا المادة ولمجمعية العامة عدة اختصاصات      
النظر في تقارير المدير العاـ الخاصة و  ،بناءا عمى ترشيح مسبؽ مف لجنة التنسيؽ ىذا التعييفالمدير العاـ ويتـ 

ومف  ،قرار البلئحة المالية لممنظمة إ، النظر في تقارير لجنة التنسيؽ ،بالمنظمة واعتمادىا وتقديـ توصيات لو 
وتجتمع الجمعية لتكوف طرفا في ىذه االتفاقية  2البند  2الفقرة  5مياميا أيضا أف تدعو الدوؿ المشار إلييا في المادة 

 .العامة في دورة عادية مرة كؿ سنتيف أو في دورة غير عادية بدعوة مف المدير العاـ

أما بالنسبة لممؤتمر فيعتبر ىو اآلخر مف أىـ أجيزة الويبو ، ويتكوف مف الدوؿ األطراؼ في المنظمة سواء       
 .3يعاونو مندوبوف ومستشاروف وخبراءكانت أعضاء في أي مف اإلتحادات أـ ال، ولكؿ دولة ممثؿ واحد يمكف أف 

ت ذات األىمية العامة في مجاؿ الممكية الفكرية ولو ولممؤتمر حسب الوثيقة التأسيسية لمويبو مناقشة الموضوعا      
ولو أف يقر  ،الذاتي التحادات واستقبلليات افي ذلؾ اتخاذ توصيات تتعمؽ بذلؾ الموضوع مع مراعاة اختصاصا

الخاصة ي حدود الميزانية السنتيف لممساعدة القانونية الفنية ف كما يضع برنامج فترة ،ميزانية السنتيف الخاصة بالمؤتمر
ولو أيضا  17حؽ إقرار التعديبلت عمى اتفاقية اإلنشاء وفقا لئلجراءات المبينة في المادة  أيضا ولممؤتمر، 4بالمؤتمر

  .أف يباشر أية مياـ أخرى مناسبة تدخؿ في نطاؽ اتفاقية اإلنشاء

                                                           
 67،66ص المرجع السابؽ،)فؤاد عبد الغني سيؼ(،  المخبلفي أنظر:  1
 أ ،ب مف اتفاقية إنشاء  الويبو  يفالبند 1الفقرة  6راجع: المادة   2
 ب مف اتفاؽ إنشاء الويبو يف أ،البند 1الفقرة  7راجع : المادة   3

 .33محمد )شياب(، المرجع السابؽ ، ص  أنظر :  4
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ف المدير العاـ بناءا عمى ويجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة مف المدير العاـ أو في دورة غير عادية بدعوة م
  1.طمب أغمبية الدوؿ

تأسيسي لمويبو مف الميثاؽ ال 8أما الجياز الرئيسي الثالث فيو لجنة التنسيؽ التي نظمت أحكاميا في المادة       
وتتكوف تمؾ المجنة مف الدوؿ األطراؼ في تمؾ االتفاقية والتي تتمتع بعضوية كؿ مف المجنة التنفيذية التحاد باريس أو 

وتمثؿ حكومة كؿ بمد عضو بمندوب واحد يمكف أف يعاونو مندوبوف ،المجنة التنفيذية التحاد برف أو كمييما 
 ومستشاروف وخبراء .

بدورة منو أيضا أو ي دورة غير عادية عادية بدعوة مف المدير العاـ وف يؽ مرة كؿ سنة في دورةتجتمع لجنة التنس
  2.و ربع أعضائيا وتجتمع عادة في مقر المنظمةبناءا عمى طمب رئيسيا أ

المشورة ألجيزة االتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العاـ تقديـ  ،ومف أىـ االختصاصات المخولة ليا       
ىمية مشتركة سواء إلثنيف أو أكثر مف االتحادات أحوؿ جميع الشؤوف اإلدارية المالية وحوؿ أية شؤوف أخرى ذات 

ما لواحد فقط الميزانية الخاص عماؿ المؤتمر ، ومشروع برنامج التنسيؽ كذلؾ بإعداد مشروع جدوؿ أتقـو لجنة  و ،وا 
المدير العاـ ، كما  اقتراح اسـ المرشح لتعينو الجمعية العامة لمنصب المدير العاـ في حالة خمو وظيفةب كما تقـو .بو

عمما بشغور المنصب بيف دورتي  تولي المدير العاـ الجديد لمنصبو ليا أف تعيف مديرا عاما بالنيابة لممدة التي تسبؽ
 .لمجنة التنسيؽ مباشرة أية مياـ أخرى تعرض عمييا في نطاؽ اتفاقية إنشاء الويبوويحؽ ، 3الجمعية العامة

اسـ األمانة العامة أو سكرتارية المنظمة ، وقد  عميوويطمؽ عادة أما الجياز األخير فيو المكتب الدولي،       
 .مف اتفاقية إنشاء الويبو 9نظمت أحكامو المادة 

الدولي عموما في القياـ بتصريؼ الشؤوف اإلدارية وتأميف اإلتصاؿ والتواصؿ بيف وتتمثؿ اختصاصات المكتب      
فيو الجياز اإلداري  ،المنظمة وغيرىا مف المنظمات ، وبينيا وبيف الدوؿ األعضاء وكذلؾ بيف أجيزة المنظمة
عداد الدراسات واألبحاث التي يتطمبيا نشاط أج كما يختص  ،ة المنظمةيز المختص بتدبير األمور اإلدارية والفنية وا 

  .بمراقبة تنفيذ القرارات التي تصدر عف أجيزة المنظمة

يطمؽ  ممثميف لمدوؿ األعضاء ويتكوف المكتب الدولي مف موظفيف يعمموف في المنظمة بشكؿ دائـ وىـ ليسوا     
 . 4عمييـ تسمية الموظفوف الدوليوف

                                                           
  مف اتفاقية إنشاء الويبوالبنديف أ ، ب  4الفقرة  7راجع : المادة   1
 إنشاء الويبو  يةمف اتفاق 4الفقرة  8راجع المادة   2
 129عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ ، ص  أنظر :  3

الموظؼ الدولي بأنو : "أي شخص سواء كاف  1949أفريؿ  11وقد عرفت محكمة العدؿ الدولية في رأييا اإلستشاري الصادر في   4
حدى وظائفيا ، أو ىو أي إموظفا يتقاضى أجرا أـ ال وسواء تـ توظيفو بصفة دائمة أـ ال ، يتـ تكميفو مف قبؿ أحد أجيزة المنظمة لتنفيذ 

 شخص تتصرؼ مف خبللو المنظمة "
 . 45ص  ،أنظر : خميفة )عبد الكريـ عوض(، المرجع السابؽ
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إدارة المعاىدات : 1الفكرية ومنيا الممكيةحقوؽ  حمايةمنظمة الويبو بمياـ عديدة تتصؿ بمجاؿ  موظفوويضطمع      
 رصد التطورات المحرزة في الميداف ،لى الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاصإتقديـ المساعدات  ، الدولية

  .تنسيؽ القواعد والممارسات المعنية وتبسيطيا 
ويترأس المكتب الدولي أو األمانة العامة مدير عاـ يعاونو نائب أو أكثر ، ويعيف المدير العاـ لمدة ال تقؿ عف      

وكذا التعييف األوؿ والتعيينات البلحقة سنوات ويجوز تمديد تعيينو لمدة محددة وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة  6
  .يفيالتع شروط

مف اتفاقية  9حسب المادة  اختصاصاتووتتمثؿ أىـ ،ويعتبر المدير العاـ ىو الرئيس التنفيذي لممنظمة وممثميا      
حيث يعمؿ وفقا لتوجيياتيا فيما يتعمؽ بالمسائؿ الداخمية  ،الجمعية العامة تقديـ التقادير إلى في إنشاء الويبو
حكومات  إلىالنشاطات الدورية ويبمغيا  تقاريركما يعد المدير العاـ مشروعات البرامج والميزانية وكذلؾ ،والخارجية 

لى األجيزة المختصة في اتحادات المنظمة االشتراؾ ىو ومعاونيو في كافة اجتماعات  ، وكذا الدوؿ المعنية وا 
ـو بالتفاوض مع الدوؿ المعنية بخصوص مقر يق ، كماالجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيؽ دوف حؽ التصويت

براـ االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراؼ مع الدوؿ األعضاء بيدؼ تمتع المنظمة وممثمييا إالمنظمة وبخصوص 
التفاوض مع  ، وكذزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمةبلييا بالحصانات واالمتيازات الفجميع الدوؿ األعضاء  يوممثم

إقامة عبلقات عمؿ وتعاوف معيا بموافقة الحكومات المعنية بيدؼ  الحكومية وغير الحكومية المنظمات الدولية
ويتولى التوقيع النيائي مع تمؾ الجيات عمى قرارات التعاوف نيابة عف المنظمة بعد الحصوؿ عمى موافقة لجنة 

  .التنسيؽ

لدولي ويعيف نواب المدير العاـ بعد موافقة لجنة ر العمؿ الفعاؿ لممكتب ايس يقتضييـ ف ييعيف الموظفيف الذكما      
وتكوف  ،وتحدد شروط التوظيؼ الئحة الموظفيف التي تقرىا لجنة التنسيؽ بناءا عمى اقتراح المدير العاـ ،التنسيؽ

مسؤوليات المدير العاـ وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة ، وعمييـ خبلؿ تأدية واجباتيـ أال يطمبوا أو 
عف القياـ بأي عمؿ قد يخؿ  يمتنعواحكومة أو مف أي سمطة خارجية مف المنظمة وعمييـ أف  يالتعميمات مف أ ايتمقو 

عضو باحتراـ الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدر العاـ وموظفي وتتعيد كؿ دولة  ،بوصفيـ كموظفيف دولييف
  المكتب الدولي وأال تسعى لمتأثير عمييـ عند اضطبلعيـ لمسؤولياتيـ

 الفصل الثاني 
 دور منظمة الويبو في حماية حقوق الممكية الفكرية

قتيا ية ، تضطمع الويبو بموجب وثيالدولية المتخصصة في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكر  المنظمة ىاباعتبار       
ذلؾ القوانيف  يف الدوؿ األعضاء بما فيجي لتشريعات الممكية الفكرية بيالتأسيسية بمسؤولية تعزيز التطوير التدر 

                                                           
 95ص  ،ؽباألزىري) عبد العزيز (،المرجع الساأنظر :   1
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وكذلؾ تشجيع إبراـ االتفاقيات الدولية  ،يةاد كؿ إجراء مبلئـ ييدؼ إلى حماية الممكية الفكر خوالمعاىدات الدولية وات
كما تعمؿ الويبو أيضا عمى تحفيز االنتفاع بالممكية ،حماية الاتفاؽ دولي ييدؼ إلى دعـ  يذ أيتنف ىوالعمؿ عم
ة يسبيؿ تحقيؽ التنمية وذلؾ عف طريؽ توسيع مجاالت التعاوف الدولي مع الدوؿ والمنظمات الدول يالفكرية ف

 . )المبحث األوؿ(الحكومية خاصة 

نازعات في العبلقات الدولية وتنازع لمقوانيف بشأنيا مالعديد مف ال تثيرة يحقوؽ الممكية الفكر ولما كانت         
فأوجب األمر عمى الويبو ايجاد آليات دولية لتسوية تمؾ المنازعات وكاف ذلؾ باستحداث مركز لمتحكيـ والوساطة 

 .)المبحث الثاني(

 المبحث األول 
 الفكرية في إطار االتفاقيات الدولية الممكيةدور الويبو في تفعيل حماية حقوق  

إطار الويبو بيف أعضائيا فقد ورد في أكثر مف  فيما كانت االتفاقيات الدولية ىي الصورة المثمى لمتعاوف ل      
إنشائيا ما يدؿ صراحة أو ضمنا عمى إمكانية قياـ المنظمة باإلشراؼ عمى تنفيذ االتفاقيات الدولية  اتفاقيةمادة مف 

إبراـ مختمؼ  صبلحيةذات الصمة بالممكية الفكرية سواء السابقة عمى إنشائيا أو البلحقة عمييا ، إضافة إلى تخويميا 
 . طوراتلمواكبة مختمؼ الت بالممكية الفكرية ات ذات الصمةياالتفاق

سوؼ نتناوؿ فيما يمي  الممكية الفكرية في إطار الويبو ية دور كبير في تفعيؿ حماية حقوؽتفاقيات الدوللبلولما كاف 
المطمب األوؿ ( أو ) المتعمقة بالممكية الصناعية سواء أحكاـ الحماية في إطار االتفاقيات البلحقة عمى إنشاء الويبو

 .المطمب الثاني(حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ) 

 المطمب األول 
 الحماية في إطار اتفاقيات الممكية الصناعية 

نظرا الزدياد االىتماـ بحماية حقوؽ الممكية الصناعية ، لـ تدخر منظمة الويبو منذ إنشائيا جيدا في تعديؿ       
براـ االتفاقيات البلحقة عمييا وذلؾ لتعزيز حماية حقوؽ الممكية الصناعية خاصة  االتفاقيات السابقة عمى إنشاءىا وا 

ولـ تنظميا اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية أو أي  في المجاالت الجديدة التي فرضيا التطور التكنولوجي
 .بوغرافية و لتصميمات الطكااتفاقية أخرى قبؿ نشأة الويبو 

 لحماية حقوؽ الممكية الصناعية  وفيما يمي سنتناوؿ أىـ األحكاـ الواردة في االتفاقيات المبرمة في إطار الويبو     
 .لحماية العبلمات التجارية  (الفرع الثاني)و،  لمحماية الخاصة باإلبتكارات الجديدة  (الفرع األوؿ) مخصصيف
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 الفرع األول 
 الخاصة باإلبتكارات الجديدة الحماية 

أبرمت جممة مف االتفاقيات سواء االبتكارات الجديدة باىتماـ المجتمع الدولي خاصة بعد نشأة الويبو التي حظيت      
  .خاصة طبوغرافيا الدوائر المتكاممة،ذات القيمة الجمالية أو ذات القيمة النفعية  باالبتكاراتمنيا  ما تعمؽ

صة بحماية الرسـو البلتفاقيات الخ (األولى) :وسوؼ نتناوؿ ىذا الفرع في ثبلث فقرات متتالية نخصص      
كمجاؿ جديد  الدوائر المتكاممةبوغرافية و لحماية ط (الثالثة)و ،لحماية براءة االختراع  (الثانية)و ،والنماذج الصناعية

 .فرضتو التطورات التكنولوجية 

 الفقرة األولى 
 الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية 

لمرسـو والنماذج سنتناوؿ في ىذه الفقرة أحكاـ حماية الرسـو والنماذج الصناعية مف خبلؿ اتفاؽ لوكارنو الدولي      
 .ثـ وثيقة جنيؼ التفاؽ الىاي ، الصناعية 

عقاب المؤتمر أفي  ف التصنيؼ الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية المصادؽ عميياأاتفاقية لوكارنو بش تعتبرو       
خاصة بمفيـو  اتفاقية 1971فريؿ أ 27حيز النفاذ في  والتي دخمت 1968كتوبر أ 8الدبموماسي المنعقد بتاريخ 

السويد سويسرا  النرويج، يرلندا،إالدانمارؾ ، ىي دوؿ 6برمت بيف حيث أ ،الممكية الصناعيةلحماية اتفاقية باريس 
واالنضماـ  ديؽداع وثائؽ التصذ يجب فقط إيإاتفاقية باريس طراؼ في لكؿ الدوؿ األ حامتواالتفاؽ  ،1وتشكوسموفاكيا
 وليذا االتحاد جمعية وكؿ دولة عضو في، 1الفقرة1نشا اتفاؽ لوكارنو اتحادا وفقا لممادة قد أو  لمويبو،لدى المدير 

لفترة  وميزانيتوىـ المياـ التي تضطمع بيا الجمعية ىي اعتماد برنامج االعتماد أومف  ،االتحاد ىي عضو في الجمعية
فاؽ وكذا تحديد ويره وتنفيذ ىذا االتسنتيف كما تتناوؿ كؿ المسائؿ الخاصة بالمحافظة عمى االتحاد الخاص وتط

 .2ميزانيتوقرار برنامج االتحاد وا  

ة ، ويتعيف عمى المكاتب المختصة في يوقد أنشأ بموجب ىذا االتفاؽ تصنيؼ دولي لمرسـو والنماذج الصناع       
الرسمية الخاصة بإيداع الرسـو والنماذج  المستنداتأف تبيف رموز التصنيؼ المناسبة في كؿ الدوؿ المتعاقدة 

نفسو بالنسبة إلى كؿ ما تصدره مف منشورات بشأف اإليداع  اإلجراءأو تسجيميا ويجب عمييا أيضا اتباع  الصناعية
  .أو التسجيؿ

                                                           
 192حتاممة)قيصر محمد عبدو(، المرجع السابؽ، ص  أنظر:   1
 البند أ مف اتفاؽ لوكارنو 2الفقرة  5المادة : راجع    2
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 تصاميـواألصناؼ الفرعية وقائمة أبجدية بالسمع التي أدمجت فييا  باألصناؼويشمؿ التصنيؼ الدولي قائمة 
 .1ية التي صنؼ منيا وكذا بعض المبلحظات التفسيريةالفرعية مع بياف األصناؼ واألصناؼ صناع

وتتعيد لجنة مف الخبراء تضـ ممثميف مف كؿ الدوؿ ميمة مراجعة التصنيؼ بانتظاـ ، كما يجوز لمجنة تعديؿ      
تعتمد لجنة الخبراء القائمة األبجدية لمسمع والمبلحظات  أيضا وبموجب االتفاؽ ،2التصنيؼ الدولي أو استكمالو

التفسيرية التي يشمميا الطمب ، وعند اختيار التسميات المقترح إدخاليا عمى القائمة األبجدية لمسمع تحرص لجنة 
ة لؾ فإف إدراج أيذمحؿ حقوؽ حصرية ، ومع الخبراء بقدر اإلمكاف عمى تفادي استخداـ التسميات التي قد تكوف 

كممة في القائمة األبجدية ال يجوز تفسيره عمى أنو يعبر عف رأي لجنة الخبراء في كوف ىذه القائمة محؿ حقوؽ 
ثـ يقـو المكتب الدولي بتبميغ القائمة األبجدية لمسمع والمبلحظات التفسيرية التي تعتمدىا لجنة الخبراء  ،3حصرية أـ ال

 .نة إدخاليا عمى التصنيؼ الدولي لمكاتب بمداف االتحاد الخاص وكذلؾ التعديبلت واإلضافات التي تقرر المج

ذا استمزمت ىذه القرارات إ ،بميغوتدخؿ قرارات لجنة الخبراء حيز التنفيذ فور تسمـ الت       نشاء صنؼ جديد أو نقؿ وا 
 .4شير مف تاريخ التبميغأ 6في غضوف  سمع مف صنؼ إلى آخر فإنيا تصبح نافذة

مادة وممحؽ مطوؿ مف القوانيف التي تحدد الفئات الرئيسية والفرعية مف  15عمى  االتفاقيةتشمؿ ىذه وعموما،       
ىو  الفئات منيا ما مفويحتوي عمى العديد  1994وقد أصبح ىذا الممحؽ ساريا في شير جانفي  ،الدولي التصنيؼ

  .5ىو متنوع مختص بمجموعات محددة ومنيا ما

 1999ووثيقة  1960الىاي وىما وثيقة  التفاؽسبقت اإلشارة إلى أنو في الوقت الراىف يسري مفعوؿ وثيقتيف      
رؼ المتعاقد أو كمييما بحسب الط 1999أو وثيقة  1960ث يمكف لمطمب الدولي أف يكوف خاضعا لوثيقة سنة يبح

 .الطمبالذي يرتبط بو مودع 

  ،لدولي لمرسـو والنماذج الصناعيةكثر فعالية ومرونة فيما يتعمؽ بالتسجيؿ اأ 1999ويجمع الكثيروف أف وثيقة      
ودخمت حيز  1999جويمية  2في  "والمعروفة أيضا باسـ " وثيقة جنيؼ 1999الىاي لعاـ  وقد تـ اعتماد وثيقة

جراءات حددت إجدد ، و  أعضاءوقد جاءت ىذه الوثيقة بيدؼ توسيع نظاـ الىاي لتشمؿ  ،20046أفريؿ  1النفاذ في 

                                                           
 مف اتفاؽ لوكارنو 3الفقرة  1المادة  : راجع   1

  17أنظر: بدوي )ببلؿ عبد المطمب( ، المرجع السابؽ، ص   2
 مف اتفاؽ لوكارنو 4الفقرة  2المادة  : راجع  3
 مف اتفاؽ لوكارنو  4المادة  : راجع  4
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رضيا األساسي ىو تيسير نظاـ البمداف التي تفرض قوانينيا عمى وجو الخصوص إجراء فحص لجدة الرسـو غمعينة 
 .والنماذج الصناعية ، كما أدخمت مميزات إضافية لجعؿ نظاـ الىاي أكثر جاذبية لمستخدميو

تشابييما في أغمبية األحكاـ الخاصة بالطمبات غـ مف وعمى الر  1999و 1960وباستقراء وثيقتي الىاي لعامي      
 .تمتاز بأنيا أكثر شمولية واتساعا في بعض أحكاميا 1999الدولية وآثار تسجيميا وغيرىا ، إال أف وثيقة 

بأحكاـ موسعة إذ يحؽ إيداع الطمب لكؿ  1999فبالنسبة لمحؽ في إيداع الطمب الدولي، فقد جاءت وثيقة       
طرؼ متعاقد أو دولة عضو في منظمة دولية حكومية ىي طرؼ متعاقد   ىيف مواطني دولة شخص يكوف مواطنا م

إقامة أو إقامة عادية ، أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدية في أراضي طرؼ متعاقد ،  لو محؿ  أو يكوف
 .3وىو ما قررتو المادة 

يجوز لمواطني الدوؿ األعضاء أو  "نصت عمى أنو 1960المقابمة ليا في وثيقة  3حيف نجد أف المادة  يف      
أف يكونوا مف األشخاص الذيف يقيموف أو يممكوف منشأة صناعية ػو تجارية حقيقية في أراضي دولة متعاقدة دوف 

 مواطنييا أف يودعوا رسوما أو نماذج لدى المكتب الدولي".

المقابمة   5قائمة موسعة بمستمزمات الطمب الدولي عكس المادة  1999مف وثيقة الىاي لعاـ  5المادة  كما أوردت 
  .السابؽ تناوليا 1960ليا في وثيقة 

ت أكثر توسعا وتوضيحا لتمؾ كان 1999وعمى الرغـ مف اشتراؾ الوثيقتيف في آثار التسجيؿ الدولي إال أف وثيقة 
  .1اآلثار

أو  1960سنوات مرة واحدة عمى األقؿ بموجب وثيقة  5سنوات ويمكف تجديدىا لفترة  5لحماية وتمتد فترة ا      
ذا نص التشريع المحمي في أحد األطراؼ المتعاقدة عمى فترة حماية ، 1999لفترتيف متتاليتيف بموجب وثيقة سنة  وا 

التسجيؿ الدولي لنفس الفترة بناءا عمى أطوؿ يمنح ذلؾ الطرؼ المتعاقد الحماية لمرسـو والنماذج الصناعية موضوع 
 .2التسجيؿ الدولي وتجديداتو

ـ تخفيض الرسـو الىاي تولتسييؿ قدرة مبدعي الرسـو والنماذج الصناعية في البمداف األقؿ نموا عمى النفاذ إلى نظاـ 
 . 3مف الرسـو المقررة %10 إلىعمى الطمبات في ىذه البمداف 

الذي تنتمي إليو الدوؿ األطراؼ في وثيقة  االتحاد ذاتوالمتعاقدة في وثيقة جنيؼ فيي أعضاء  أما بالنسبة لؤلطراؼ
1960. 

                                                           
 وثيقة جنيؼ التفاؽ الىاي.مف  14المادة : راجع   1
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"  1الفقرة  24محتشمة ، حيث ورد نص المادة  1960راؼ المتعاقدة فقد جاءت أحكاـ وثيقة وبالنسبة لؤلط     
في عمى ىذا االتفاؽ أف تنضـ إليو " توقع  يجوز لمدوؿ األعضاء في االتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية التي

انات التالي ي" يجوز لمك: 27ألحكاـ العضوية حيث جاء في نص المادة  موسعة 1999حيف جاءت أحكاـ وثيقة 
 . 28( والمادة 3( و)2) الفقرتيفذكرىا أف توقع ىذه الوثيقة وأف تصبح طرفا فييا شرط مراعاة 

 .أية دولة عضو في المنظمة  -1
سري أثرىا يوأية منظمة دولية حكومية لدييا مكتب يجوز الحصوؿ فيو عمى حماية الرسـو والنماذج الصناعية  -2
ة شرط أف تكوف إحدى الدوؿ األعضاء في يعاىدة المنشئة لممنظمة الدولية الحكوممتطبؽ عمييا ال التياألراضي  يف

إخطار مقدـ بناءا أف ال يكوف ذلؾ المكتب موضع المنظمة وشرط  ياألقؿ عضوا ف المنظمة الدولية الحكومية عمى
 .المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  يى 1والمنظمة المقصودة في البند ،..." 19عمى المادة 

ونظـ التسجيؿ اإلقميمية لممنظمات الحكومية مثؿ نظاـ  يـ الدولاقد ربطت بيف النظ 1999فإف وثيقة  ،وعموما      
ميمي لمرسـو والنماذج الصناعية قؿ الرسـو والنماذج لدى الجماعة األوروبية أو التسجيؿ اإلياالتحاد األوروبي لتسج

  .التابع لممنظمة اإلفريقية لمممكية الفكرية

قية في يوفي المنظمة اإلفر  2008جانفي  01االتحاد األوروبي في  يحيز النفاذ ف 1999ؼ يوقد دخمت وثيقة جن
 .20081ديسمبر  16

ستطيع اآلف وبفضؿ ية يدوؿ االتحاد األوروبي أو المنظمة اإلفريقية لمممكية الفكر  يطرؼ ف يىذا أف أومعنى       
مكف أف يستخدـ استخداـ نظاـ الىاي ، وىو ما يعني أيضا أف نظاـ الىاي ي 1999الىاي لعاـ  تفاؽوثيقة جنيؼ إل

وروبية )بتعييف االتحاد األوروبي في الطمب تسجيؿ الرسـو والنماذج الصناعية لدى الجماعة األلتحقيؽ نفس نتائج 
 .(بتعييف المنظمة في الطمب)ة ي( أو إيداع إقميمي لدى المنظمة اإلفريقية لمممكية الفكر  الدولي

 الفقرة الثانية 
 الحماية الدولية لبراءات اإلختراع بموجب االتفاقيات الخاصة

إال أف التطورات السريعة وازدياد طمبات ،رغـ ما حققتو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية مف نجاح       
ـ العديد مف األمور ما استوجب عمى الويبو إبراـ العديد مف االتفاقيات يصورىا في تنظقبراءات االختراعات أظير 
 .لمواكبة التطورات الحاصمة 

أدى ذلؾ إلى  ،د الدولي وسيولة انتقاؿ أسرارىا عبر الدوؿيلحجـ االختراعات عمى الصعنظرا لمنمو المتزايد ف     
إيجاد حؿ لمشكمة  عفكيفية تأسيس نظاـ دولي مغاير لما جاءت بو اتفاقية باريس التي عجزت  فيإعادة التفكير 
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ى الييئات الوطنية المختصة عدد طمبات الحماية وسرعة فحصيا والفصؿ فييا لتوفير الجيد والنفقات عمفي التزايد 
األمر الذي دفع الدوؿ إلى وضع معاىدة أخرى تكوف سندا التفاقية باريس مف جية وتعمؿ عمى ،بيذا الموضوع 

وىذا ما نتج عنو ميبلد معاىدة التعاوف  ،التنسيؽ والتكامؿ بيف قواعد الدوؿ بشأف براءات االختراع مف جية أخرى
 19781جواف  01وتـ العمؿ بيا بتاريخ  1970مية يجو  19بواشنطف بتاريخ  حيث أبرمت ، PCTبشأف البراءات 

 PCT رؼ باسـ اتحاد، كما تـ إنشاء اتحاد بيف الدوؿ األعضاء فييا ع 2مادة وقد عدلت ثبلث مرات 69وتتكوف مف 
 .وىو ما قررتو المادة األولى

أكثر مف دولة وذلؾ عف  يالتيسير في اإلجراءات لطالبي البراءة ف يتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذه المعاىدة فيو       
عمى الحماية القانونية لبلختراعات والسابقة عمى إصدار البراءة حصوؿ طريؽ التدويؿ الفعمي لئلجراءات الخاصة بال

 .وبالذات تمؾ اإلجراءات المتعمقة بالتحقيؽ في مدى جدية اإلختراعات 

كما تيدؼ إلى التعاوف في مجاؿ البحث والفحص لمطمبات الخاصة بحماية االختراعات وتقديـ خدمات فنية       
واحد يكوف  يتقدموا بطمب دوليخاصة غايتيا النيائية الوصوؿ إلى نظاـ موحد يستطيع طالبو البراءة مف خبللو أف 

 . PCTعضاء في اتحاد صالحا في كؿ الدوؿ األ

ع طمبات البراءة ااالتفاقية اكتفت بوضع نظاـ لمتعاوف بيف الدوؿ األعضاء عمى مستوى إيدغير أف ىذه      
جراء البحث بشأنيا أما إتخاذ قرار منح البراءة وما يتعمؽ باستغبلليا وحمايتيا فقد تركت الصبلحية بشأنو  ،ودراستيا وا 

ة لـ يصؿ إلى حد وضع نظاـ لمنح براءة دولية طار مبدأ السيادة وىو ما يعني أف طموح االتفاقيي إلمدوؿ لتمارسو ف
نما فقط إيجاد سبؿ ،تختص بو ىيئة دولية زدواجية اإليداع والبحث ودراسة لمتنسيؽ تسمح بالتغمب عمى مشكؿ إ وا 

 ف مختمؼ الدوؿ.يطمبات البراءة ب

البراءة وأحكاـ الخدمات يمر بيا طمب الحصوؿ عمى  يساسية تتمثؿ في المراحؿ التأوقد تضمنت ىذه االتفاقية قواعد 
 لصالح الدوؿ النامية.الفنية المقررة 

 المتعاقدة فتتمثؿ في ثبلث مراحؿ أساسية، أولياوبخصوص مراحؿ الحصوؿ عمى حماية براءة االختراع في الدوؿ 

تراع إمكانية الحصوؿ عمى حماية إلختراعو في خلصاحب اإل PCTتقدـ اتفاقية  حيث مرحمة تقديـ الطمب الدولي
واحد وبمغة واحدة لمحصوؿ عمى البراءة بدال مف حد وذلؾ مف خبلؿ إيداع طمب دولي عدد كبير مف الدوؿ في آف وا

 .بمغات متعددة  عمى ذات البراءة و تعدد الطمبات 

                                                           
 لنيؿ درجةأنظر: الحياري)أحمد عبد الرحيـ(، الحماية القانونية لبراءة اإلختراع في القانوف األردني واالتفاقيات الدولية ،مذكرة مقدمة   1

 العميا كمية الدراسات القانونية عماف ،درجة الماجستير في القانوف الخاص ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،  
 .230ص ،2006 

  2 .2001أكتوبر  3وفي  1984فيفري  3و 1979سبتمبر  28حيث عدلت في  
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لمجمعية العامة أف  اطنييا أف يودع طمبا دوليا ويجوزويجوز لكؿ شخص يقيـ في دولة متعاقدة أو يكوف مف مو       
السماح لؤلشخاص المقيميف في أي بمد طرؼ في اتفاقية باريس وغير طرؼ في ىذه المعاىدة وكذلؾ لمواطني تقرر 

ما ،  1طمبا دوليا ىذه البمداف أف يودعوا ويقدـ طمب اإليداع الدولي إما لدى مكتب البراءات المحمي لمدولة المتعاقدة وا 
  .2ؽ في اختيار أي مف المكتبيف إليداع الطمب فيوولصاحب الطمب الح ،لدى المكتب الدولي لمويبو في جنيؼ

ويجب أف . PCTمف اتفاقية  7إلى  4ويجب أف يكوف الطمب مستوفيا لمشروط المنصوص عمييا في المواد مف      
وبعد أف يتمقى المكتب المستقبؿ الطمب يحتفظ ، 3يسري أثر براءتو فييا مودع الطمب الدوؿ التي يرغب في أف يبيف

،الذي يمثؿ المرحمة  4منو ويوجو نسخة ثانية إلى المكتب وثالثة إلى اإلدارة المختصة بإجراء البحث الدوليبنسخة 
يخضع الطمب الدولي بعد إيداعو إلى البحث الدولي وذلؾ بيدؼ بحث الفكرة موضوع الطمب الدولي مف الثانية حيث 

 .5لبلستغبلؿ الصناعيحيث النشاط والحالة التقنية لبلختراع وجدتو وقابميتو 

قد تخمت  نياركزة البحث في مكتب دولي متخصص فإنو إذا كانت االتفاقية ترمي في البداية إلى مأوالمبلحظ      
واستعاضت عنيا بتخويؿ صبلحية إجراء البحث إلى اإلدارات الدولية  ودبموماسيةعممية  العتباراتعف ىذه الفكرة 

والمكتب المستقبؿ ىو الذي يحدد ، مف االتفاقية 16وىو ما قررتو المادة  PCTالمقبولة مف قبؿ الجمعية العامة التحاد
 .6مف بيف ىذه الجيات مف سيقـو بإجراء البحث بشأف الطمبات الدولية المقدمة إليو

بر ىذه المرحمة إلزامية لكافة الدوؿ المتعاقدة كما أف البحث الدولي ليذه المرحمة ليس بحثا موضوعيا وتعت      
نما مجرد بحث وثائقي خاص بوثائؽ براءات صادرة في مختمؼ الدوؿ ومقاالت منشورة عنيا أو  لعناصر الطمب وا 

الطمبات التي  PCTمف اتفاقية  17مف المادة  2.وتستبعد مف البحث الدولي طبقا لمفقرةعف تمؾ الوثائؽمستخرجات 
األصناؼ النباتية واألجناس الحيوانية  ،أوالنظريات العممية أو الرياضية أو الخطط والمبادئ المجردة يكوف موضوعيا 

التي يكوف الغرض منيا الحصوؿ عمى الطمبات ة لمحصوؿ عمى نباتات أو حيوانات ، أو والطرؽ البيولوجية المستعمم
 معمومات .

                                                           
 PCTمف اتفاقية  9المادة  :راجع  1
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  253حساني)عمي( ، المرجع السابؽ، ص أنظر:
 341معبلؿ)فؤاد(، المرجع السابؽ، ص  وأيضا:
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وبعد االنتياء مف البحث يحرر تقرير بحث دولي ثـ يقـو المكتب الدولي بإرساؿ الطمب الدولي مرفقا بتقرير       
كما يقـو المكتب الدولي بنشر الطمبات  ،البحث الدولي إلى المكاتب الوطنية التي يرغب المودع مد نطاؽ حمايتو ليا 

 مب إلى اإلدارات المحددة فيو تبدأوبمجرد وصوؿ الط ،1سبقية الطمبأشيرا مف تاريخ  18ولية بعد انقضاء الد
ـ أحكاميا ظالتي نوىي المرحمة األخيرة اإلجراءات الخاصة بالفحص المبدئي الدولي لمطمب قصد قبوؿ الحماية 

 يرتيفوتختمؼ ىاتو المرحمة عف مرحمتي الطمب والبحث الدولييف في كوف ىاتيف األخ ،الفصؿ الثاني مف االتفاقية
وعمى العكس مف ذلؾ تعتبر مرحمة الفحص المبدئي الدولي مرحمة  PCTممزمتاف لكؿ الدوؿ األعضاء في اتفاقية 

إلى ىذا الشؽ مف االتفاقية  انضماميافمف ناحية أولى يمكف لمدوؿ األعضاء أف تصرح بعدـ  ،اختيارية مف ناحيتيف 
ف يطمب إجراء الدراسة ف ناحية ثانية لصاحب الطمب نفسو أفتحتفظ لنفسيا بصبلحية إجراء دراسة طمب البراءة  وم

 الدولية األولية أو يترؾ تمؾ الدراسة لممكاتب الوطنية لكؿ دولة معنية عمى حدة .

قبؿ المعني بالطمب نفسو الذي يكوف عميو أف يتقدـ بو إلى  وميما يكف فإف طمب إجراء تمؾ الدراسة يكوف مف       
ف الدراسة تنصب عمى إبداء إوحينئذ ف ،مع تحديد الدوؿ التي ينوي استعماؿ التقرير فييا 2أحد المكاتب الدولية المقبولة

استمـز نشاطا براءة عنو أي التحقؽ مف أنو جديد وأنو قد  ؿرأي أولي حوؿ توفر الشروط في االختراع ليستحؽ تخوي
 .3إبداعيا وأنو قابؿ لمتطبيؽ الصناعي

مف  باالختراعة بإبداء رأي بشأف الجوانب التقنية المتعمقة تفي تقرير الدراسة الدولية األوليويبلحظ أنو يجب أف يك     
تائج تمؾ الدراسة وكؿ دولة تحتفظ بحؽ قبوؿ ن ،دوف إشارة إلى إمكانية منح البراءة عنو أـ ال،حيث توفر الشروط فيو 

 وبالتالي منح البراءة باالستناد إلييا أو عدـ منحيا.أو عدـ قبوليا 

ئي الدولي والذي تقـو بو إحدى اإلدارات المختارة وترسؿ دوتنتيي ىذه المرحمة بتقرير يسمى تقرير الفحص المب     
 لمحددة .المكاتب اصورة عنو لممودع وصورة لممكتب الدولي الذي يقـو بإرساليا إلى 

والواقع أف أىمية ىذه المرحمة ولو أنيا غير ممزمة لكافة الدوؿ األعضاء في االتفاقية إال أنيا تمـز سمطة البحث      
 8أشير إذا لـ تطمب مف المودع تعديبلت عمى اختراعو أو  6مف اإلنتياء مف تقرير الفحص المبدئي الدولي خبلؿ 

  .4أشير إذا طمب منو إجراء تعديبلت
عمى جية الفحص أف تشير في تقريرىا ما إذا كاف االختراع محؿ  PCTمف اتفاقية  2الفقرة  35وتحضر المادة      

يجوز وفي المقابؿ  ،الطمب الدولي ممكف أو غير ممكف منح الحماية عنو أو يمكف حمايتو طبقا لقانوف دولة معينة
 ماية .ليا أف تشير إلى توافر إحدى المجاالت المستبعدة مف الح

                                                           
 PCTمف اتفاقية مف  20،21راجع : المادتيف   1

 PCTمف اتفاقية  31المادة  : راجع  2
  PCTمف اتفاقية  33المادة : راجع   3
 PCTمف اتفاقية 1مف الفقرة  35والمادة  3الفقرة   34المادة  : راجع  4
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 دولي تنتيي المرحمة الدولية لتبدأوبوصوؿ الفحص المبدئي الدولي إلى اإلدارات الوطنية المحددة في الطمب ال     
 المكاتب الوطنية في تقييـ الطمب المقدـ إلييا طبقا لتشريعاتيا الوطنية لتقرر منح الحماية لبلختراع أو عدـ منحيا .

سعت لتقديـ الخدمات الفنية لمدوؿ النامية مف خبلؿ أحكاـ الفصؿ الرابع مف  PCTوتجدر اإلشارة أف اتفاقية      
وذلؾ بغية تسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات الفنية والتكنولوجيا الشاممة لؤلسرار  52 ،51االتفاقية خاصة المادتيف 

 .الصناعية 

إجرائية تيدؼ إلى تبسيط إجراءات اإليداع عف  معاىدةىي  PCTوفي األخير يمكف أف القوؿ أف معاىدة       
ومف ناحية ـ سندات الحماية وتقييمو ، مما يسيـ في سرعة تسميطريؽ تقديـ طمب واحد إلى إدارة واحدة تقـو ببحثو 

إضافة إلى دورىا في  ،أخرى فيي تقمؿ مف التكاليؼ عمى صاحب االبتكار الذي يمـز بتقديـ طمب واحد برسـ واحد
 . 1اءات طمبات اإليداع وزيادة فعاليتيا وكذا إدارة نظاـ البراءات بما يخدـ مصالح المنتفعيف بوتنسيؽ إجر 

 1971مارس  24في اتفاقية ستراسبورغ لمتصنيؼ الدولي لمبراءات أبرمت  براءة اإلختراع لحماية  وتدعيما      
ودخمت ىذه الصيغة حيز ، 1979سبتمبر  28وقد تـ تعديؿ ىذه االتفاقية في ، 1975ودخمت حيز التنفيذ سنة 

 .وتخضع في إدارتيا لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، 2مادة 17وتتكوف مف  1982فيفري  25التنفيذ في 

الختراعات بطريقة منظمة تسيؿ عمؿ إدارات البراءات واليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو كفالة االستفادة مف بحث ا     
براءات المقدمة إلييا بيدؼ االستفادة مما تتضمنو تمؾ الوثائؽ مف تكنولوجيا حديثة خاصة الوطنية لفحص طمبات ال

  .وىو ما سيشكؿ بحؽ أىـ مظير لمتعاوف الدولي في ىذا المجاؿبالنسبة لمدوؿ النامية 

ت االتفاقية بموجب مادتيا األولى اتحادا وليذا األخير جمعية وكؿ بمد عضو في االتحاد ىو عضو في وقد أنشأ     
ومف أىـ الحقوؽ التي تترتب عمى االنضماـ ليذه واالتفاؽ متاح لكؿ الدوؿ األطراؼ في اتفاقية باريس ،الجمعية 

 .اءات االختراع وتعديمو وتنقيحو االتفاقية اإلشتراؾ في األعماؿ الجارية لتحسيف التصنيؼ الدولي لبر 

أما أىـ الواجبات التي تترتب عمى االنضماـ ليذا االتفاؽ فيي وجوب تطبيؽ التصنيؼ الدولي لبراءات االختراع      
حيث ينشرىا المكتب المعني شريطة  ،وذلؾ ببياف رموز التصنيؼ المبلئمة عمى كؿ وثيقة مف وثائؽ براءات االختراع

 .3كتب مسؤوال عف توفير مثؿ تمؾ البياناتأف يكوف ذلؾ الم

                                                           
  PCTلمزيد مف التفصيؿ حوؿ مزايا اتفاقية    1
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فإف لمتصنيؼ الدولي أىمية كبرى حيث أنو وسيمة الحصوؿ عمى الوثائؽ الخاصة بمجاؿ االختراع مف  ،وعموما     
كما أنو وسيمة تساعد عمى الفحص الفني ،أجؿ معرفة الحالة الفنية الختراع معيف مقارنة باإلختراعات المماثمة 

المقدمة إلى مكاتب البراءات الوطنية ،حيث أف وثائؽ البراءات تتضمف مجموعة مف المعمومات عف  لطمبات الحماية
 االختراع يصعب التعرؼ عمييا بغير ىذه الطريقة باعتبارىا معمومات سرية ال يتـ الكشؼ عنيا إال ليذه الجية .

 8قسيـ مجاالت التكنولوجيا المتنوعة إلى وبالرجوع إلى االتفاقية نجد أف التصنيؼ الذي اعتمدتو يتمخص في ت     
ألؼ مجموعة فرعية ، ولكؿ منيا رمز  52فئة فرعية وما يزيد عف  614فئة و 116ـ فرعي وسق 20أقساـ رئيسية و

 1معيف
فأحكاـ تمؾ المعاىدة تتميز بكونيا ال تتضمف قواعد موضوعية تحد مف سمطة المشرع الوطني كما ىو  ،وعموما      

ولكف تقدـ ، PCTىدة وكذلؾ ال ترتب أي امتيازات إلدارات معينة كما ىو الشأف في معا،تفاقية باريس الشأف في ا
المعاونة الممتازة لمدوؿ األعضاء لئلستفادة مف وثائؽ براءات االختراع التي تـ نشرىا بطريقة منظمة وسيمة مما يسيـ 
في عممية التعرؼ عمى ما تحتاجو ىذه الدوؿ مف أسرار تكنولوجية وىذه الفائدة تظير بوضوح في الدوؿ النامية إف 

 .استغمت بطريقة جيدة 

عتراؼ بإيداع الكائنات إلمعاىدة بودابست بشأف اأبرمت  لمجيود الدولية في مجاؿ حماية براءة اإلختراع واستمرارا    
 1980سبتمبر  26وقد جرى تعديميا في  ،1977أفريؿ  28في  راءات الخاصة بالبراءاتجإلالدقيقة ألغراض ا

اتحاد بيف الدوؿ األعضاء يعرؼ باتحاد تـ إنشاء  ةموجب المادة األولى مف االتفاقيوب، 2مادة 20ف وتتكوف م
مف اسميا قد أبرمت لحماية الكائنات الدقيقة وليذا فإنيا قد فرضت عمى الدوؿ والمعاىدة كما يتضح  ،بودابست

واقعة االيداع  األعضاء فييا التزاما باإلعتراؼ بما يتـ إيداعو مف كائنات دقيقة لدى سمطة االيداع الدولي مف حيث
 .ياالدولي وتاريخ

عمى المودع إذا كاف قد أودع طمب لبراءات في عدة دوؿ متعاقدة إذ أف إيداع وتعود المعاىدة بالفائدة أساسا       
جانبا كبيرا مف عض التكاليؼ ويوفر لو عمييا في المعاىدة يعفيو مف بالمنصوص  لئلجراءاتالكائف الدقيؽ تبعا 

يداعو في كؿ دولة مف الدوؿ واحدة لدى سمطة إيداع واحدة بدال مف إئف الدقيؽ مرة بإيداع الكاحيث يكتفي  ،األمف
  .براءة يتعمؽ بيذا الكائف الدقيؽدة التي يودع فييا طمب المتعاق

 ةفي إطار مساعييا لوضع معايير عالمية تختص بقوانيف براءات االختراع ، وافقت الدوؿ األعضاء في منظم      
 28وقد دخمت حيز النفاذ في ، 2000 جواف 1معاىدة قانوف براءات االختراع في  عمى إبراـ  باإلجماعالويبو( )

                                                           
 63أنظر: زيروتي)الطيب( ، المرجع السابؽ، ص   1
 2006، 1لمنشر والتوزيع ، ط دار الفاروؽ القاىرة ،كوؾ )كرتيس(، حقوؽ الممكية الفكرية ، ترجمة قسـ الترجمة بدار الفاروؽ ، أنظر:   2
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 20ا أو انضماميا لدى المدير العاـ لمويبو  وىو ما قضت بو المادة دوؿ وثائؽ تصديقي 10بعد إيداع  2005فريؿ أ
  .1مادة 37وتتكوف مف   1الفقرة 

ع يمتـز بو الجميع وذلؾ مف خبلؿ وضت إيجاد معيار واحد وتدخؿ معاىدة قانوف  براءات االختراع ضمف محاوال     
حد أدنى لمتطمبات تاريخ تقديـ ممؼ التسجيؿ والمتطمبات المعيارية الدولية الخاصة بالطمبات بما في ذلؾ النماذج 

سيط العممية لكترونيا ، وغير ذلؾ مف الشروط اإلدارية المتنوعة التي مف شأنيا تبالطمبات إ المعيارية وأساسيات تقديـ
بالطمبات والمحاميف ومواطني مكاتب براءات االختراع المنتشرة في  والمتقدميفعمى الجميع ، ويشمؿ ذلؾ المخترعيف 

 .دوؿ العالـ أجمع

إذ يبدو أف  ،االختراع الكثير مف أحكاميا مف معاىدة التعاوف بشأف البراءات وقد استمدت معاىدة قانوف براءات      
جراءات والسيما فيما يتعمؽ بمتطمبات اإلبعض جوانب القصور فييا  سد االختراع قد عمدت إلى براءات معاىدة قانوف

 .بيا  االنتفاع لتيسيرجراءات ت االختراع والطمبات القومية واإلقميمية ، وترشيد تمؾ اإلالشكمية الخاصة ببراءا

نظمت المعاىدة أنواع الطمبات وبراءات االختراع التي فقد الميمة، القضايا جممة مف معاىدة تتناوؿ ال ،وعموما       
الدولية لبراءات االختراع ولمبراءات  الطمبات ؽ أحكاـ ىذه المعاىدة والئحتيا التنفيذية عمىبكما تط ،عاىدة متغطييا ال

قميمية والبراءات عمى براءات االختراع الوطنية واإل،و  2اإلضافية المودعة بناءا عمى معاىدة التعاوف بشأف البراءات
حددت المعاىدة شروط الحصوؿ ، وقد  3اإلضافية الوطنية الممنوحة بأثر سار في أراضي أحد األطراؼ المتعاقدة

االيداع وىو األىـ في مجموعة  عمى تاريخ لئليداع لمحد قدر اإلمكاف مف الحاالت التي يفقد فييا المودعوف تاريخ
 .جراءاتاإل

قميمية باعتماد الشروط إلاشروط الشكمية لمطمبات الوطنية و جموعة موحدة مف الوقد وضعت المعاىدة م      
المنصوص عمييا في معاىدة التعاوف بشأف البراءات فيما يخص شكؿ الطمبات الدولية ومضمونيا بما في ذلؾ 

لو كاف طمبا  مضموف استمارة العريضة واستخداـ تمؾ اإلستمارة مشفوعة بإشارة إلى أف الطمب ينبغي معاممتو كما
أف يحد  ومف شأف ذلؾ أف يستدرؾ التفاوتات اإلجرائية بيف أنظمة البراءات الوطنية واإلقميمية والدولية أو،  4وطنيا
  .منيا
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مجموعة موحدة مف االستمارات الدولية النموذجية التي يجب عمى مكاتب جميع األطراؼ المعاىدة وقد وضعت 
 .المتعاقدة أف تقبميا 

جراءات المتخذة أماـ مكاتب البراءات مف شأنيا أف تساىـ في اىدة عمى أحكاـ تبسيط عددا مف اإلالمعونصت      
في  اإللزاميجراءات اإلعفاء مف التمثيؿ المودعيف والمكاتب ، ومف تمؾ اإل تخفيض التكاليؼ التي تقع عمى كاىؿ

لزاـ المكاتب عمى اشتراط الدليؿ دائما  المفروضةبعض الحاالت والقيود  بقبوؿ تبميغ واحد فقط يغطي أكثر مف طمب وا 
  .1والقيود المفروضة عمى اقتضاء تقديـ صورة عف طمب سابؽ وترجمة لو ،أو براءة في بعض الحاالت )مثؿ التوكيؿ(

 متثاؿاإلإجراءات تسمح بتفادي فقداف الحقوؽ الجوىرية بغير قصد نتيجة لمتخمؼ عف  ىوتنص المعاىدة عم      
خر وتمديد إخطار المودع أو الشخص المعني اآلومف تمؾ األحكاـ التزاـ المكاتب ب ،لمشروط الشكمية أو الميؿ

لوجود عيوب شكمية لـ يبمغ عنيا  ايطالبواستمرار معالجة الطمب ورد الحقوؽ والقيود المفروضة عمى إلغاء البراءة أو إ
 . 2اء إجراءات الطمبنالمكتب أث

اىدة ومواكبة لمتطورات التكنولوجية الحاصمة اعتماد اإليداع اإللكتروني مع ضماف إمكانية التبميغ وأتاحت المع      
إذا سمحت المعاىدة لؤلطراؼ المتعاقدة باالستغناء عف التبميغ الورقي واالنتقاؿ كميا  بالورؽ والوسائؿ اإللكترونية معا

ف األطراؼ المتعاقدة ممزمة حتي بعد ذلؾ التاريخ بقبوؿ غير أ ،2005جواف  2إلى التبميغ اإللكتروني اعتبارا مف 
مف البلئحة التنفيذية لمعاىدة  8ة القاعد، وىو ما ذىبت إليو متثاؿ لمميؿلورقية ألغراض تاريخ اإليداع واإلالتبميغات ا

 . 3قانوف براءة اإلختراع

 الفقرة الثالثة 
 1696المتكاممة وفقا التفاقية واشنطن بوغرافية لمدوائر و الحماية الخاصة بالتصاميم الط

بوغرافية لمدوائر المتكاممة ىي مخترعات كذلؾ إال أنيا تتعمؽ بالميداف اإللكتروني حيث تصنؼ و التصاميـ الط      
عمى المستوى الدولي فرضو التطور  وحماية ىذه التصاميـ ىو أمر حديث نسبي ،4ضمف المصنفات الرقمية

 .التكنولوجي الحديث 

ة الدائرة المتكاممة طبقا لمخطط أو تصميمات في غاية الدقة والتفصيؿ ، كما أف ابتكارىا يتطمب جيدا تقـو صناع 
مكانيات مالية كبيرة وكمما صغروكفاءة عال   .المتكاممة كمما كاف الجيد في إخراجيا أكبر حجـ الدائرة ية وا 

 

                                                           
 والمتوفرة عمى الموقع : 2006جانفي  1مف البلئحة التنفيذية لمعاىدة قانوف البراءات النافذة اعتبارا مف  7راجع القاعدة   1

http: //www.wipo.int/treaties/ar/.    : ً18:00على الساعت  10/09/2017حم الخصفح  ف  
 مف معاىدة قانوف البراءاتمف  10المادة : راجع   2
 30السابؽ ، ص المرجعممخصات االتفاقيات والمعاىدات التي تديرىا  الويبو، أنظر    3
 سٌأتً الحدٌث عنها الحقا  4
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رة متكاممة يتطمب بذؿ الجيد والماؿ ، فإف استنساخو وعمى الرغـ مف أف التوصؿ إلى تصميـ طبوغرافي لدائ     
والدولية خاصة ليذا النوع مف  1ما دفع الدوؿ وخاصة المتقدمة منيا لتوفير الحماية الوطنيةذلؾ سيؿ لمغاية ولعؿ 

بالويبو إلى بذؿ جيودا مضنية لحماية تصاميـ الدوائر المتكاممة منذ  اوىو ما حد ،حقوؽ الممكية الفكرية الصناعية
مف المسودات لممعاىدة الخاصة بحمايتيا ليتـ في النياية تبني  مف المناقشات ووضع العديد العديد بعد 1987عاـ 

في 1989ماي  26المسودة الخامسة لممعاىدة وثـ عرضيا عمى أعضاء الويبو في اجتماع دبموماسي عقد في 
( وقد IPICاىدة تحت تسمية اتفاقية حماية الممكية الفكرية فيما يتعمؽ بالدوائر المتكاممة )عوتـ إقرار الم، واشنطف

 . 2مادة 20وتتكوف مف  ،واشنطف نسبة لممكاف الذي أبرمت فيو باتفاقيةعرفت فيما بعد 

فقد أدرج فييا موضوع ،وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه االتفاقية كاف لمدوؿ النامية دور في وضع مسودتيا       
جاءت كرد فعؿ مف قبؿ ، والتي  3الفقرة  6التراخيص اإلجبارية ، والتي أشارت إلييا االتفاقية فيما بعد في المادة 

قناعة ىذه الدوؿ بأف الشركات المتعددة الجنسيات سوؼ تستغؿ الحماية الممنوحة بقوانيف الممكية  بسببالدوؿ النامية 
خاصة أف ىذه الدوؿ تفتقر في الغالب إلى وسائؿ كافية لمواجية  ،عمى رعايا ىذه الدوؿالفكرية لممارسة اإلحتكار 

 .ىذا األمر 

الذي لـ وكذلؾ أدرجت الدوؿ النامية قضية حؿ المنازعات التي تتـ عف طريؽ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة       
 مريكية أو الدوؿ المتقدمة تسيطر عميو .تكف الواليات المتحدة األ

ية التوقيع فقد رفض ممثمو الواليات المتحدة األمريك التفاقية لتطمعات الدوؿ النامية سبب  تضميف مسودة ابو       
ىذه االتفاقية وضعت لرفع قمؽ الدوؿ  فإف وباختصار،عمييا ومف ثـ أحجمت الدوؿ المتقدمة عف التوقيع عمييا 

إال أف المعاىدة لـ تدخؿ حيز النفاذ بعد لعدـ مصادقة العدد الكافي لمدوؿ ، 3النامية حياؿ الدوؿ الصناعية الكبرى
يداع وثائؽ تصديقيا مصادقة مف اتفاقية واشنطف  16حيث تستوجب المادة  خمس دوؿ أو منظمات دولية حكومية وا 

 .4أو انضماميا لدى المدير العاـ لمويبو

عمى أي تصميـ تخطيطي أصمي يكوف  IPICويجوز ألي دولة مف الدوؿ األعضاء عدـ تطبيؽ أحكاـ اتفاقية       
ي حماية قد أشريطة أال يمس ىذا الحكـ  ،عضوموجود وقت دخوؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذات الدولة ال

                                                           
حيث كانت الواليات األمريكية المتحدة أوؿ دولة أقرت حماية نوعية ليذه التصاميـ بشكؿ مستقؿ وعممت الحماية عمى غير رعاياىا   1

كما أقر  ،1984نوفمبر  8المقيميف بيا شريطة المعاممة بالمثؿ مف طرؼ تشريعات بمدانيـ لؤلمريكييف ، وقد صدر ىذا القانوف في 
  1986نوفمبر  4القانوف الفرنسي الحماية ليذه التصاميـ بموجب القانوف المؤرخ : في 

 .71المرجع السابؽ، ص  زيروتي )الطيب(، أنظر :

 لقانونيةالكتب ا دار، القاىرة ، -دراسة مقارنة–بوغرافية لمدوائر المتكاممة و باز خورشيد( ، الحماية القانونية لمتصاميـ الطيمحمد)ر  أنظر:  2
 278، ص  2011               

 278،279، ص  نفسو، المرجع  باز خورشيد(يمحمد)ر  أنظر:   3
 ساوج لُسٍا.،ًٌ غاوا، مصش ،لٍبٍشٌا، صشبٍا ،صامبٍا،  مُوخٍىٍغشَ ، غُاحٍماال، الصٍه، الٍىذ  IPICالدول الموقعة على اتفاقٌة    4

 285ص ، نفسو، المرجع  باز خورشيد(يمحمد)ر أوظش: 
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خبلؼ  ،أراضي ىذه الدولة العضو بموجب التزامات دولية أخرى ئذ فييكوف ىذا التصميـ التخطيطي متمتعا بيا عند
 .1االلتزامات الناجمة عف ىذه االتفاقية أو عف التشريع الوطني لمدولة العضو المحمية

، وتنطبؽ ىذه 2اإللتزاـ بمبدأ المعاممة الوطنية )مبدأ المساواة( IPICويجب عمى الدوؿ عند تطبيؽ اتفاقية       
منحت لمدوؿ  االتفاقيةولكف ىذه  ،المستفيديف مف ىذه الحماية وكيفية الحصوؿ عمييا ونطاقيا ومدتيا عمىالمساواة 

ص إجراءات خاألطراؼ فييا حرية عدـ تطبيؽ ىذا المبدأ فيما يتعمؽ بتعييف الوكيؿ وبتحديد المحؿ المختار أو فيما ي
 .3تقاضي األجانب

وقد أنيط تنفيذ االتفاقية لجمعية تؤلؼ ليذا الغرض في إطار الويبو وتتكوف ىذه الجمعية مف مجموع ممثمي      
 .4تفاقية وتعقد اجتماعاتيا العادية مرة كؿ سنتيف ويكوف لكؿ دولة صوت واحدالدوؿ األعضاء في اال

مف خبلؿ التعريؼ بيذه التصاميـ ثـ بياف الشروط الواجب توفرىا فييا لكي وفقا لبلتفاقية ويتحدد محؿ الحماية       
منيا ىي المادة المتعمقة بالتعاريؼ حيث  2نجد أف المادة  1989بالرجوع إلى اتفاقية واشنطف و  ،تستحؽ الحماية 

بأنيا "كؿ ترتيب في شكمو النيائي أو الوسطي يتضمف عناصر في فقرة أولى تعرؼ الدائرة المدمجة ) المتكاممة( 
 و أغمبيا والتي يكوف الغرض منيا أداءأأحدىا عمى األقؿ نشطا وبعض الوصبلت أو كميا جزء مف قطعة مف المادة 

 ."وظيفة إلكترونية

ترتيب ثبلثي  " كؿبأنو : 2مف المادة  2في الفقرة ـ التخطيطي ) الطبوغرافي (تعرؼ ذات المعاىدة التصميكما      
 لدائرةد لمعناصر عمى أف يكوف أحد ىذه العناصر عمى األقؿ عنصرا نشطا ، أو لبعض الوصبلت أو كميا األبعا

 ."األبعاد المعد لدائرة مدمجة بغرض التصنيع الثبلثيمدمجة أو ىو ذلؾ الترتيب 

  5.ـ بالجدةسوأف يت أف يكوف أصيبلة القانونية يالحماية فقد اشترطت لتمتع الدوائر المتكاممة بالحما شروطأما عف 

ذلؾ فقد أجازت ألي لشكميات الحماية فمـ تتضمف اتفاقية واشنطف تفصيبلت ىذه الحماية ، ومع  أما بالنسبة      
تغبلؿ تجاري عادي أو مألوؼ أصمي إال أف يكوف موضع اس تصميـ تخطيطيعضاء عدـ حماية أي الدوؿ األمف 
كما يكوف ألي مف الدوؿ األعضاء ، 6بصفة منفصمة أو باعتباره مدمج في دائرة متكاممة في مكاف ما في العالـ سواءا

                                                           
 278أحمد محمد)أحمد حسيف(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  1
  IPICمف اتفاقية  5المادة : راجع   2
 حسف الحاج عمي)قصي لطفي(، التنظيـ القانوني لتصاميـ الدوائر المتكاممة ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير جامعة آؿ أنظر:  3

 88ص، 2003قسـ القانوف،  الدراسات الفقيية والقانونية ،كمية  البيت ،                           
 IPICمف اتفاقية  9المادة : راجع   4
 لمزٌد من التفصٌل حول شرط الجدة واألصالة     5

 لنيؿ درجةكاري)سييمة(،حماية تصاميـ الدوائر المتكاممة بيف قانوف حقوؽ المؤلؼ وقانوف الممكية الصناعية ،أطروحة مقدمة و دأنظر: 
 83،161، ص 2011،الدكتوراه  جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ ، قسـ القانوف الخاص ، فرع الممكية الفكرية               

 IPICمف  اتفاقية 1الفقرة  7المادة  :راجع  6
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صميـ موضع طمب لمتسجيؿ يقدـ األعضاء الحرية في عدـ منح الحماية لتصميـ تخطيطي أصمي حتى يكوف ىذا الت
المطالبة بأف  فيفي الشكؿ المطموب لدى السمطة المختصة ، أو يكوف موضع تسجيؿ لدى تمؾ السمطة  ويجوز 

باإلضافة  ،يرفؽ بالطمب صورة أو رسـ لمتصميـ التخطيطي وعينة مف أي دائرة متكاممة كانت موضع استغبلؿ تجاري
تباشرىا الدائرة المتكاممة  غير أنو يجوز لطالب ف الوظيفة اإللكترونية التي إلى أي معمومات تؤدي إلى اإلفصاح ع

مثؿ تمؾ األجزاء التي تتصؿ بطريقة صنع الدائرة المتكاممة مف الصورة أو الرسـ بشرط أف تكوف  يستبعد التسجيؿ أف
 .1األجزاء المقدمة كافية لمسماح بتعريؼ أو تحديد ىوية التصميـ التخطيطي األصمي

ضرورة تقديـ طمب التسجيؿ المذكور أف يتـ ىذا خبلؿ فترة  اشتراط كوف ألي مف الدوؿ األعضاء في حالةوي      
مف تاريخ استغبلؿ صاحب الحؽ في التصميـ التخطيطي األصمي المدمج في الدائرة المتكاممة  أزمنية محددة تبد

عمى أف ال تقؿ ىذه الفترة عف السنتيف اعتبارا مف ىذا  ،استغبلال تجاريا عاديا أو مألوفا مرة في أي مكاف في العالـ
  .2ويجري ىذا التسجيؿ في مقابؿ دفع رسـ محدد عنو لمسمطة المختصة ،التاريخ 

أما في حالة ما إذا لـ يكف التصميـ محؿ استغبلؿ سابؽ فمدة تقديـ الطمب تخضع لمقواعد العامة في حماية       
وعند توفر الشروط الشكمية والموضوعية يصبح التصميـ مؤىبل لمحماية عمى أساس قانوف الرسـو والنماذج  ،الحقوؽ

الصناعية أو قانوف حؽ المؤلؼ أو قانوف براءة االختراع ونماذج المنفعة أو قواعد المنافسة غير المشروعة أو أي 
 .3قانوف خاص بالدوائر المتكاممة

يتعيف عمى الدوؿ ماية الواجبة لمممكية الفكرية في التصميمات التخطيطية األصمية فيما يتعمؽ بنطاؽ الحو      
نسخ ك ،4تـ القياـ بيا دوف تصريح مف صاحب الحؽ األعضاء اعتبار األفعاؿ اآلتية غير قانونية ومخالفة إذا ما

ا عدا نسخ أي جزء ال مفيتصميـ محمي بكاممو أو أي جزء منو سواءا بإدماجو في دائرة متكاممة أو بطريقة أخرى 
التوزيع ألغراض تجارية عف طريؽ استيراد أو بيع تصميـ ،أو  5يتماشى مع شرط األصالة المشار إليو سابقا

، ولكف يستثنى مف ىذا الحكـ تخطيطي أصمي متمتع بالحماية أو لدائرة متكاممة يكوف مثؿ ىذا التصميـ مدمج فييا
  وط األصالة استنساخ األجزاء التي تتوافر فييا شر 

ويجوز ألي مف الدوؿ األعضاء اعتبار بعض األفعاؿ غير المحددة فييا مخالفة لمقانوف إذا بوشرت دوف تصريح مف 
 .6صاحب الحؽ

                                                           
 IPICالبند أ مف  اتفاقية  2الفقرة  7راجع: المادة   1

 IPICمف  اتفاقية البنديف ب ،ج  2الفقرة  7المادة  :راجع  2

 28ص المرجع السابؽ ، فتحي)نسيمة(، أنظر:  3
 IPICمف  اتفاقية البند أ  1الفقرة  6المادة :راجع   4

 28فتحي) نسيمة( ، المرجع السابؽ، ص أنظر:  5

 IPICمف  اتفاقية  بالبند  1الفقرة  6المادة  :راجع  6
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ويوجد بعض األعماؿ التي ال تتطمب تصريح مف صاحب الحؽ إذ أنو يجوز ألي مف الدوؿ األعضاء اعتبار      
تجارية أو نسخ الذي يقـو بو الغير ألغراض شخصية غير ك الحؽ شرعيةدوف إجازة مف صاحب  ياالقياـ بمثم

 عكسيةعندما يقـو مبتكر مف الغير عف طريؽ اليندسة ال، و ييـ أو التحميؿ أو البحث أو التعميـ فقطألغراض التق
مبي متطمبات ساس تقييـ أو تحميؿ التصميـ المحمي ، إذا كاف التصميـ الثاني المبتكر يأبابتكار تصميـ ثاني عمى 

األصالة المشار إلييا فإنو يسمح ليذا المبتكر مف الغير بإدماج التصميـ الثاني في دائرة متكاممة ولو أف يقـو بأي مف 
ال يجوز تعد عمى حقوؽ صاحب التصميـ األوؿ، كما األفعاؿ الخاصة بالمالؾ لمتصميـ الثاني دوف أف يكوف ذلؾ 

 بصفةيمارس حقو فيما يخص تصميـ أصمي مماثؿ ابتكره الغير  لصاحب الحؽ في تصميـ تخطيطي أصمي أف
   .مستقمة باالعتماد عمى نفسو

مف اتفاقية واشنطف عمى ما  8سنوات حيث نصت المادة  8أما مدة الحماية فقد حددت االتفاقية المدة الدنيا       
مف ذلؾ  وتحسب  أكثر الداخمي قد يمدىا إلىتدـو الحماية ثماني سنوات عمى األقؿ وىذا يعني أف التشريع "يمي : 

 .إذا كاف سابقا عمى تاريخ التسجيؿ " ىذه المدة مف تاريخ أو استغبلؿ تجاري

نما تجيز بوضوح لؤلعضاء       إف االتفاقية ال تمـز الدوؿ األعضاء بإصدار تشريع خاص بحماية ىذه التصاميـ ، وا 
اءة االختراع أو نماذج المنفعة أو التصاميـ الصناعية أو المنافسة غير حماية ىذه التصاميـ بقانوف حؽ المؤلؼ أو بر 

 .1المشروعة أو أي قانوف آخر إذا كاف ىذا القانوف فعاال بشكؿ كاؼ يتبلءـ مع مواد االتفاقية

ف اتفاقية واشنطف لحماية الدوائر المتكاممة قد ساىمت مف خبلؿ مضمونيا وفي إطار أحكاميا إف ،وعموما      
لى جانب ذلؾ فيي اتفاقية تتميز باإلستقبللية كوف  الموضوعية بتوضيح مفيـو الدوائر المتكاممة ونطاؽ مدة الحماية وا 

بموجب معاىدتي باريس وبرف وىو ما أشارت المفروضة عمى األطراؼ المتعاقدة  بااللتزاماتتطبيؽ أحكاميا ال يخؿ 
 .مف االتفاقية 12إليو المادة 

 الفرع الثاني 
 العالمات التجاريةاالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية  

ف معاىدة باريس عمى الرغـ مف كونيا الركيزة األساسية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية إال اإلشارة إلى أسبقت       
ما الستحداث أحكاـ الحماية ، مما استمـز إبراـ اتفاقيات أخرى إما لتعديؿ جا جوانب بعضأنيا قاصرة في  ء فييا وا 

الرسـو والنماذج  ،فأبرمت مختمؼ االتفاقيات في مجاؿ براءات االختراع ،جديدة لـ توردىا وتعالجيا االتفاقية
تشمؿ العبلمات التجارية والمؤشرات الجغرافية   باعتبارىا ميزةالدوائر المتكاممة ، أما الشارات الم تصاميـ ،الصناعية

 . 2إال في مجاؿ العبلمات التجارية بعد نشأة منظمة " الويبو"فمـ تبـر االتفاقيات الدولية 

                                                           
 IPICمف  اتفاقية   4المادة : راجع   1

  جديدة  اتفاقياتتعديبلت عمييا فقط دوف إبراـ  بإضافة فتـ اإلكتفاء أما االتفاقيات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية  2



104 
 

نتناوؿ اتفاقيتي قانوف العبلمات  (ثانية)مدريد ، وفي فقرة  اتفاؽ وبروتوكوؿ فيينا اتفاقية (أولى)سنتناوؿ في فقرة لذا  
 .1994،2006سنتي ل

 األولىالفقرة 
 حماية العالمة التجارية في مجال التصنيف والتسجيل الدوليين  

توكوؿ اتفاؽ مدريد و وبر ، 1973سنة اتفاقية فيينا لوضع تصنيؼ دولي لمعناصر التصويرية لمعبلمات جاءت       
حماية حقوؽ الممكية الفكرية في مجاؿ العبلمات التجارية  لدعـ،  19891سنة  بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات

سواء في مجاؿ التصنيؼ الدولي أو التسجيؿ الدولي لمعبلمات  1891واستكماال لما جاء بو اتفاؽ مدريد لعاـ 
 .وسنتناوؿ ىاتاف االتفاقيتاف تباعا

حداث نظاـ تسجيؿ دولي حقيقي لمعبلمات إمدريد عمى مستوى  اتفاؽعنيا  بالنظر لمحدودية النتائج التي أسفرف     
 فقد عمدت مجموعةالمبمغة إلييا مف المكتب الدولي ييمنتيا عمى طمبات التسجيؿ بداـ أنو يسمح باحتفاظ الدوؿ ما

مف الدوؿ لـ تكف عضوة في اتحاد باريس ومف بينيا الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى إلى وضع اتفاؽ 
وىذا االتفاؽ متاح ، 19852أكتوبر  1وقد جرى تعديمو في  1973جواف  12الدولي لمعبلمات بتاريخ  لمتسجيؿ فيينا

وقد ، لكؿ الدوؿ األطراؼ في اتفاقية باريس ، ويجب إيداع وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ لدى المدير العاـ لمويبو 
 .أنشأ ىذا االتفاؽ اتحادا لو وليذا االتحاد جمعية 

ية أو الرمزية التي تتكوف منيا الغاية األساسية مف االتفاؽ ىي إنشاء تصنيؼ عالمي لمعناصر التصوير إف       
 كاألشخاص،فموضوع ىذا االتفاؽ ىو تصنيؼ العبلمات التي تتكوف مف عناصر تصويرية ورمزية فقط العبلمات ،

االتفاؽ ىذا يتناوليامثؿ ىذه العناصر فمـ  اقي أشكاؿ العبلمات والتي ال تحتوي عمىأما ب ،أو الحيوانات والنباتات 
وليذا التصنيؼ أىمية فيما يتعمؽ بالبحوث الخاصة بالعبلمات التجارية الموجودة والتي تحوي عناصر رمزية وقد ألـز 

 االتفاؽ الدوؿ المتعاقدة بما جاء فيو .

                                                           
لف نتناوليا بالشرح في ىذا التي )وبي لحماية الرمز األولمبي وتجدر اإلشارة أنو بيف إبراـ ىاذيف االتفاقيتيف ، تـ إبراـ اتفاقية نير   1

، والمعاىدة متاحة  لكؿ الدوؿ األعضاء في الويبو أو اتحاد 1982سبتمبر  25ودخمت حيز النفاذ في  1981سبتمبر  26في  الموضع(
 باريس أو األمـ المتحدة أو أي وكالة متخصصة تابعة ليا .

جارية في الدعاية عمى وتمتـز كؿ الدوؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة بحماية الرمز األولمبي خمس حمقات متتالية مف استخدامو ألغراض ت
 المنتجات )كعبلمة( دوف تصريح مف المجنة الدولية األولمبية .

وتنص المعاىدة أيضا عمى أنو يجب إعادة جزء مف اإليرادات التي تحصميا المجنة الدولية األولمبية عف التراخيص الممنوحة الستعماؿ 
 عنية .الرمز األولمبي ألغراض تجارية لمجاف الوطنية األولمبية الم

 لممزيد مف التفصيؿ حوؿ المعاىدة 
 .456أنظر: صبلح)زيف الديف( ، الممكية الصناعية والتجارية ،المرجع السابؽ ، ص 

  20المجالي )فارس مصطفى محمد(،المرجع السابؽ، صأنظر:   2
TAFFOREAU(P),op, cit, p 475 :َأٌضا 
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ف االلتزاـ الرئيسي لمدوؿ المتعاقدة ىو تطبيؽ التصنيؼ الدولي الذي       أسس بموجب اتفاقية " فيينا" ولمدوؿ  وا 
حداث تغييرات في التصنيؼ الدولي والتي تقررىا لجنة  تتكوف مف إفي اتخاذ أي قرار حوؿ  بالمشاركةالمتعاقدة الحؽ 

 .1الدوؿ المتعاقدة ، إذ تتعيد لجنة مف الخبراء تضـ ممثميف مف كؿ الدوؿ المتعاقدة بميمة مراجعة التصنيؼ بانتظاـ

والطبعة  2فرعا تندرج فييا العناصر التصويرية لمعبلمات 1700صنفا وحوالي  145فئة و 29التصنيؼ مف ويتألؼ 
 . 20133جانفي  1النافذة حاليا ىي الطبعة السابعة والتي دخمت حيز النفاذ في 

ف الحصوؿ وحتى يمك،قد أرست ىذه االتفاقية نظاما لمتسجيؿ الدولي مستقؿ تماما عف التسجيبلت الوطنية       
الدولي لمعبلمة فإنو يتوجب عمى مالؾ العبلمة أف يقدـ طمبا دوليا يشتمؿ عمى البيانات عمى الحماية بواسطة التسجيؿ 

المتعمقة بمقدـ الطمب وبالعبلمات والبضائع التي تستعمؿ العبلمة في تمييزىا والدوؿ التي تطمب الحماية فييا وغير 
ذا ، 4ذلؾ مف المسائؿ الضرورية تعمؽ األمر بطمب الحماية في مجموعة إقميمية مثؿ مجموعة البنموكس أو االتحاد وا 

 .5األوروبي فيجب تعييف كافة الدوؿ المنتمية لمتجمع

ف مدة حماية العبلمة        سنوات تبتدئ مف تاريخ التسجيؿ  10المسجمة دوليا وفؽ معاىدة فيينا ىي  التجاريةوا 
ف ىذا التجديد يحفظ أ 10دىا كؿ الدولي ويجوز لصاحب التسجيؿ تجدي ثر التسجيؿ الوطني في كؿ دولة سنوات ، وا 

لى المكتب إويتـ ىذا التجديد بتقديـ طمب ،  6سرياف مدة التسجيؿ الدولي أثناءفييا  العبلمةمف الدوؿ المطموب حماية 
األوؿ لفترة التجديد أو بعد الدولي وتؤدى عميو الرسـو ، إال أف تقديـ ىذا الطمب وكذا الرسـو يجب أف يتـ قبؿ اليـو 

 .7إضافيةعمى األكثر عمى أف تؤدى رسـو  أشيرىذا األجؿ بستة 

تسجؿ دوليا  يمكف أف ماتالعبلمعاىدة "فيينا" ىي أف الخصائص التي جاءت بيا وتجدر اإلشارة إلى أف أىـ       
، وأف التسجيؿ الدولي يكوف لو في كؿ دولة عضو في المعاىدة يرغب مالؾ  لمويبوالتابع  الدوليمباشرة في المكتب 

العبلمة في حماية عبلمتو فييا نفس األثر كما لو أف تسجيؿ العبلمة قد تـ في كؿ دولة مف الدوؿ المطموب حماية 
 .العبلمة فييا 

                                                           
 89، صالسابؽ المرجع  الراوي)عماد عويد سعيد(، أنظر:  1
 305ص ، السابؽ ، المرجع وأيضا : صبلح ) زيف الديف(، العبلمات التجارية وطنيا ودوليا  

 أنظر:  2
TAFFOREAU(P),),op, cit, p475 

 24ممخصات االتفاقيات والمعاىدات التي تديرىا الويبو ، المرجع السابؽ، ص   3
 مف اتفاقية فيينا 5المادة :راجع   4
 مف اتفاقية فيينا 25المادة  :راجع  5

 90، صالسابؽالراوي)عماد عويد سعيد(،المرجع  أنظر:  6

 الممكية الصناعية واالتفاقيات الدولية بحقوؽمحبوبي ) محمد( ، النظاـ القانوني لمعبلمات في ضوء التشريع المغربي والمتعمؽ  أنظر:  7
 250، ص  المرجع السابؽ                    



106 
 

فيينا أنيا لـ تشترط أسبقية التسجيؿ في دوؿ األصؿ كشرط ضروري لمتسجيؿ الدولي معاىدة ويتضح مف خبلؿ       
بؿ يتعيف عؿ طالب التسجيؿ أف يقدـ طمبو  ، 2واتفاقية مدريد 1عمى نحو ما جاءت بو نصوص كؿ مف اتفاقية باريس

الوطني الذي يمتـز بسرعة إرسالو إلى المكتب المكتب الدولي ، وأف يتـ ذلؾ عف طريؽ مكتب التسجيؿ  مباشرة إلى
 الدولي .

تسجيؿ الدولي نفس األثر الذي يكوف لئليداع الوطني في الدوؿ التي يجري تعيينيا في الطمب فإف ولما كاف لم      
الوطني  وأف يبمغ المكتب ،ليذه األخيرة أف ترفض التسجيؿ انطبلقا مما تقرره قوانينيا الوطنية مع بياف أسباب الرفض

التابع لمدولة المعنية قرار الرفض أو اإلخطار بالرفض المحتمؿ إلى المكتب الدولي بحيث يتسمـ ىذا األخير اإلخطار 
 . 3شير اعتبارا مف تاريخ نشر التسجيؿ الدولي 18شير إلى  15المذكور في ميمة ما بيف 

الدولي بصورة مؤقتة أو نيائية ، إال أف المعاىدة قد ويجوز لئلدارات المحمية أف ترفض العبلمة محؿ التسجيؿ       
ومف ىذه الضمانات األساسية ىي أنو  ،وضعت عدة ضمانات كقيود عمى رفض آثار التسجيؿ الدولي في دولة معينة

يجوز لصاحب التسجيؿ الدولي الحؽ في ممارسة حقوؽ الطعف ذاتيا التي يتمتع بيا مودعو طمبات تسجيؿ العبلمة 
ذ ىذا القرار تمقائيا مف طرؼ السمطات المعنية أو ينة ضد أي قرار بالرفض سواءا اتخوطنيا في أي دولة معالتجارية 

وليذا فصاحب التسجيؿ الدولي يتساوى مع المودعيف ،بناءا عمى المعارضة التي أبداىا الغير خبلؿ ميمة معقولة 
اءات أخرى يتطمبيا الموقؼ عند الرفض لطالب التسجيؿ الدولي سواءا في ممارسة حقوؽ الطعف أو أية إجر 

 . 4اإلحتمالي

فكؿ تغيير يطرأ عمى  ،التسجيؿ الدولي وفقا التفاؽ فيينا بطابعو المستقؿ عف التسجيبلت الوطنية ويتميز     
و التخمي عنيا أو عدـ تجديد تسجيميا ال ينعكس عمى التسجيؿ مف حيث إبطاؿ العبلمة أو شطبيا أ التسجيؿ الوطني

 ي .الدول

بالرغـ مف النجاح الدولي الذي لقيو اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات ، ورغـ المصادقة الدولية عميو        
شكؿ غياب بعض  حيثاتفاقية باريس مف انضماـ عدد كبير عند الدوؿ إلييا ،  بمغتوفإنو لـ يبمغ المستوى الذي 

لما الدوؿ الرئيسية عف اتفاؽ مدريد مثؿ الواليات المتحدة والياباف وأستراليا والعديد اآلخر مف الدوؿ مشكمة حقيقية  
منذ زمف إلى البحث عف حموؿ إليجاد نظاـ جديد  بالويبوقؿ في ميداف العبلمات التجارية ، مما دفع ثالدوؿ مف  ليذه

 إليو والذي شكؿ عرقمة أماـ انضماـ الدوؿ، تضمنو اتفاؽ مدريد مات وتغيير بعض ماحوؿ التسجيؿ العالمي لمعبل
                                                           

 ية باريسمف اتفاق 6راجع : المادة   1
  اتفاقية مدريدمف  1راجع : المادة   2

 639أنظر: معبلؿ)فؤاد(،المرجع السابؽ، ص   3
     والمتعمؽ بحقوؽ الممكية الصناعية واالتفاقيات الدولية  المغربي وأيضا : محبوبي ) محمد( ، النظاـ القانوني لمعبلمات في ضوء التشريع  

 251السابؽ، ص المرجع  
 .251، ص المرجع نفسومحبوبي ) محمد( ،  أنظر:  4
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توكوال بمدريد برو  1989جواف  28إلى  12وليذا فإف المنظمة وضعت أثناء المؤتمر الدبموماسي الذي انعقد مف 
، ئوالذي دخؿ لمعبلماتبشأف التسجيؿ الدولي مدريد  اتفاؽ وأصبح ينعت ببروتوكوؿ 1989جواف  27وذلؾ بتاريخ 

 . 19961أفريؿ  01حيز النفاذ في 

المحمية في بعض البمداف أو  التشريعاتإلى جعؿ نظاـ مدريد أكثر مرونة واتساقا مع توكوؿ و بر الييدؼ و        
بيا  ءي كؿ النقائص التي جافكف بإمكانيا االنضماـ إلى االتفاؽ إضافة إلى تبليلـ  يالمنظمات الدولية الحكومية الت

ضرورة تسجيؿ الدوؿ األعضاء في اتفاقية مدريد، و  الحماية خارج نطاؽ توفر صعوبة اتفاؽ مدريد والمتمثمة في
العبلمة في دولة األصؿ كشرط مسبؽ لتقديـ طمب التسجيؿ الدولي وبالتالي يفقد صاحب العبلمة األولوية لطوؿ الفترة 

اءات والعنت الذي يواجو مالؾ العبلمة في الدوؿ التي رغب في جر طوؿ اإلي، وكذا المطموبة لعممية التسجيؿ الوطن
 ضرورة التسجيؿ الدولي بالمغتيف الفرنسية واإلسبانية فقط .،وأيضا حماية العبلمة دوليا لدييا 

البروتوكوؿ ونص اتفاؽ مدريد متوازياف وكؿ منيما مستقؿ عف اآلخر ويجوز لمدوؿ  أف نصوتجدر اإلشارة إلى 
 .بأحدىما أو كمييما  االلتزاـ

فعمى خبلؼ اتفاؽ  ،2مدريدالتعديبلت والمستجدات التي جاء بيا البروتوكوؿ مقارنة باتفاؽ وىناؾ جممة مف       
ذلؾ  يتوكوؿ يكتفي بطمب لمتسجيؿ فو بمد المنشأ ، فإف البر  يالعبلمة ف الدولي بتسجيؿ تسجيؿال مدريد الذي يربط

التسجيؿ الدولي بمجرد حصوؿ إيداع طمب التسجيؿ الوطني ومف دوف  طمب أماـب وىذا التعديؿ يفتح البا ،بمدال
ف كاف  ،ة البحث الوطنيةيحاجة النتظار انتياء عمم والغرض مف ىذا التعديؿ ىو دعـ مبدأ استقبلؿ العبلمة التي وا 

قبوؿ تسجيميا في بمد المنشأ العتبارات تتعمؽ بقانوف ذلؾ البمد فإنو يجب أال يحوؿ ذلؾ دوف منحيا  يقد ال يجر 
 .الحماية ) تسجيميا إذف( في الدوؿ األخرى التي يقبؿ قانونيا بذلؾ 

وكوؿ فيتعمؽ باألجؿ المخوؿ لمدوؿ لرفض التسجيؿ والذي جرى تمديده في البروت يأما التعديؿ األساسي الثان      
شيرا عوض أجؿ السنة الذي ينص عميو اتفاؽ مدريد وذلؾ استجابة لحاجيات الدوؿ التي تأخذ بنظاـ  18إلى 

 . 3حاجة إلى مدة أطوؿ إلجراء ذلؾ الفحص يىي ف يالفحص السابؽ والت

باالحتفاظ بيا  الوطنيةتوكوؿ تعديبل يتعمؽ برسـو التسجيؿ والتي سمح البروتوكوؿ لممكاتب و تناوؿ البر  كما      
منيا بغية تمكيف ىذه المكاتب مف الموارد المالية الكافية لمواجية تكاليؼ نظاـ البحث الذي  كاممة بالنسبة األكبر

  .4تعمؿ بو

                                                           
 31أنظر: فتحي )نسيمة( ، المرجع السابؽ ، ص   1
 .دوف التطرؽ لؤلحكاـ المشتركة بيف النصاف   2
 الفقرة ب، ج مف اتفاؽ مدريد  5راجع  : المادة   3 

 أنظر:  4

SZALEWESKI )J S(, PIERRE (J L ( ,op, cit, p506 
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توكوؿ ما يتعمؽ باألثر الناجـ عف التصريح ببطبلف العبلمة في بمد و ومف التعديبلت الميمة التي جاء بيا البر       
ومف ثـ عمى العبلمات الوطنية  ،كاف اتفاؽ مدريد يقضي بانعكاس ذلؾ البطبلف عمى التسجيؿ الدولي اإذفالمنشأ 

مف تاريخ التسجيؿ الدولي ، فإف البروتوكوؿ سمح بتحويؿ  األولى المستندة عميو إذا حصؿ خبلؿ السنوات الخمس
ومف ثـ االستفادة مف حؽ األولوية ،  1نيةالتسجيؿ الدولي في ىذه الحالة إلى طمب وطني في كؿ دولة مف الدوؿ المع

مف تاريخ التسجيؿ الدولي وكؿ ذلؾ لتفادي االنعكاسات السمبية لمتصريح بالبطبلف في بمد المنشأ العتبارات تتعمؽ 
بقانوف ذلؾ البمد ، إذ بدا مف غير المنطقي مد أثر ذلؾ البطبلف في ىذه الحالة لمبمداف األخرى التي يجب أف يترؾ 

رير ذلؾ البطبلف وحؽ ما تقضي بو قوانينيا وىو ما يتحقؽ ليا عف طريؽ السماح بتحويؿ التسجيؿ الدولي في ليا تق
  الشأف.ىذه الحالة إلى طمب وطني حتى يحتفظ المكتب الوطني والقانوف الوطني بصبلحياتو في ىذا 

مع إمكانية التجديد  2سنوات 10لى فض البروتوكوؿ مدة الحماية إخإلى ىذه التعديبلت األساسية فقد إضافة      
سنوات اعتبارا مف تاريخ انقضاء المدة السابقة وذلؾ بمجرد دفع الرسـ األساسي والرسـو اإلضافية  10لمدة 

  .3والتكميمية

 ومف بيف التعديبلت أيضا إمكانية التسجيؿ الدولي بالمغة اإلنجميزية إلى جانب المغتيف الفرنسية واإلسبانية .

نما أيضا المنظمات الحكومية التي بيا مكتب لتسجيؿ كما  يمكف انضماـ ليس الدوؿ فحسب إلى البروتوكوؿ وا 
 .مف البروتوكوؿ 14وىو ما قررتو المادة  العبلمات في المنطقة المعنية 

ات الحماية الدولية لمعبلم توكوؿ الحصوؿ عمىو البر  وعمى خبلؼ اتفاقية مدريد يجوز لمدولة الموقعة عمى     
داخؿ الدولة الموقعة عمى العبلمة التجارية بناءا عمى طمب يقدـ عمى مستوى الدولة ، وتتحقؽ الحماية لمالؾ 

حتى  تصدرىاكما يتـ حفظ الطمب الدولي لدى منظمة الويبو التي تتولى دراستو ونشره في الجريدة التي ،توكوؿ و البر 
 .يمكف لمدولة المعنية دراستو في ضوء قوانينيا الخاصة 

  الثانيةالفقرة 
 الحماية الدولية لمعالمات التجارية في اتفاقيتي قانون العالمات 

معاىدة قانوف  ماتيف أساسيتيف ىتـ إبراـ معاىداستكماال لمجيود المبذولة في مجاؿ حماية العبلمات التجارية      
والمعروفة بمعاىدة سنغافورة والتي اتخذت مف المعاىدة  2006قانوف العبلمات لسنة  ومعاىدة 1994العبلمات لسنة 

 .األولى أساسا ليا وفيما يمي نتناوؿ أحكاـ كؿ معاىدة عمى حدة مع توضيح العبلقة بينيما 

                                                           
 مف البروتوكوؿ  6راجع : المادة   1
 . 277بف دريس)حميمة(،المرجع السابؽ ، ص وأيضا :  

 اتفاؽ مدريد مف بروتوكوؿ1الفقرة   6راجع : المادة    2
 اتفاؽ مدريد بروتوكوؿ مف 1الفقرة   7راجع : المادة   3
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بلمات التجارية في األنظمة الوطنية واإلقميمية العمؿ عمى تسييؿ اإلجراءات الخاصة بتسجيؿ الع بيدؼف      
أكتوبر  27العبلمات التجارية بتاريخ  قانوف أبرمت اتفاقية ، وتوفير قدر أكبر مف الضماف ألصحاب ىذه العبلمات

(،  TLTوالمعروفة اختصارا بػػػ ) ،الويبوفي مدينة جنيؼ تحت رعاية  1996أوت  1ودخمت حيز النفاذ في  1994
رفؽ بالمعاىدة ممحؽ يتضمف أوقد عنيت ىذه المعاىدة بالجوانب الشكمية لطمب تسجيؿ العبلمة التجارية ، كما 

مواد وكذلؾ نماذج أولية موحدة الستمارات طمب تسجيؿ العبلمة التجارية والتوكيؿ  8الئحتيا التنفيذية التي تتكوف مف 
وتتكوف االتفاقية ،حيح أو التجديد أو غيره مف البيانات الشكمية الرسمي وطمبات التغيير في البيانات أو التماس التص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .1مادة 25مف 

 ألي  دولة 1999ديسمبر  31احة أيضا حتى توىي م ،والمعاىدة متاحة لمدوؿ األطراؼ في االتفاقية المنشئة لمويبو
ويجوز تسجيؿ العبلمات لدى مكتبيا الخاص بالعبلمات  ، 1994أكتوبر  27أخرى كانت طرفا في اتفاقية باريس في 

الحكومية ، ويجب إيداع وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ لدى  والمعاىدة متاحة أيضا لبعض المنظمات الدولية،التجارية 
  .2المدير العاـ لمويبو

وتسعى ىذه المعاىدة إلى توحيد إجراءات تسجيؿ العبلمات التجارية الوطنية واإلقميمية وتعميـ ىذه اإلجراءات       
دارة تسجيبلتيا في واليات بحيث تكوف طمبات العبلمات التجاري ،وذلؾ مف خبلؿ تبسيط بعض جوانبيا وتنسيقيا ة وا 

 . 3قضائية متعددة أقؿ تعقيدا أو أكثر وضوحا

عمى أف األطراؼ المتعاقدة التي ،دة عمى العبلمات التي تتألؼ مف إشارات مرئية تطبؽ ىذه المعاى ،وعموما      
وال تطبؽ ىذه المعاىدة عمى ،تقبؿ تسجيؿ العبلمات المجسمة ممزمة وحدىا بتطبيؽ ىذه المعاىدة عمى تمؾ العبلمات 

شارات مرئية والسيما وعمى العبلمات غير المؤلفة مف إالعبلمات اليولوغرامية )أي الصور الضوئية المجسمة ( ، 
العبلمات السمعية والعبلمات الخاصة بحاسة الشـ ، كما تطبؽ ىذه المعاىدة عمى العبلمات المتعمقة بالسمع  

)عبلمات الخدمة ( أو السمع والخدمات عمى حد سواء في حيف ال تطبؽ ىذه  العبلمات التجارية(أو الخدمات)
 .4وعبلمات الضماف المعاىدة عمى العبلمات الجماعية وعبلمات الرقابة التصديؽ

                                                           
 43صالسابؽ ،أنظر: الشمري)محمد عبد الرحمف(،المرجع    1
 95الراوي)عماد عويد سعيد(،المرجع السابؽ، ص أنظر:   2

 أنظر:  3
SZALEWESKI )J S(, PIERRE (J L ( ,op, cit, p507 

 وأيضا:
TAFFOREAU (P),op, cit, p476 

 1994مف اتفاقية قانوف العبلمات  2المادة  :راجع  4
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 بالعبلمة باألحكاـ المتعمقةتشترط عمى كؿ طرؼ متعاقد اإللتزاـ  15وتجدر اإلشارة إلى أف المعاىدة في مادتيا       
المنصوص عمييا في اتفاقية باريس ، كما يتوجب عمى كؿ طرؼ متعاقد أف يسجؿ عبلمات الخدمة وتطبؽ عمييا 

 . 1اتفاقية باريس المتعمقة بالعبلمات

لوضع معايير دولية موحدة  جاءت معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات 1994بعد معاىدة قانوف العبلمات لسنة      
يؿ العبلمات التجارية وترخيصيا وكانت الدوؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لمجوانب اإلجرائية لتسج

بعد تصديؽ  2009مارس  16ودخمت حيز النفاذ في  2006مارس  28المعاىدة في سنغافورة في  تقد اعتمد
 . 2وىو التصديؽ العاشر عمى معاىدة سنغافورة بشأف العبلمات التجارية 2008سبتمبر  16أستراليا عمييا في 

اإلدارية لتسجيؿ  اإلجراءات لتنسيؽضع إطار دولي حديث األساسي مف معاىدة سنغافورة ىو و واليدؼ      
أساسا ليا ، ولكنيا تتميز بنطاؽ تطبيؽ  1994العبلمات التجارية ، وتتخذ المعاىدة مف معاىدة قانوف العبلمات لسنة 

حيث يمكف تطبيقيا عمى كؿ أنواع العبلمات القابمة ،أوسع وتعالج آخر التطورات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت 
بما المتعاقد المعني ولؤلطراؼ المتعاقدة حرية اختيار وسائؿ االتصاؿ بمكاتبيا لمتسجيؿ  بناءا عمى قانوف الطرؼ 

 .فييا االتصاؿ عف طريؽ االستمارة اإللكترونية أو وسائؿ اإلرساؿ اإللكترونية 

المتعمقة بإمكانية إيداع  وقد حافظت المعاىدة عمى بعض أحكاـ معاىدة قانوف العبلمات األولى مثؿ الشروط       
 .الدولي  "نيس "بتصنيؼ واالنتفاعو تسجيبلت متعددة الفئات ت أطمبا

  .3أو اإللتزاـ بيا بصفة مستقمة اممنيوتبقى المعاىدتاف منفصمتاف ويجوز التصديؽ عمى أي 

، تطبؽ معاىدة سنغافورة بصفة عامة عمى جميع العبلمات التي  1994خبلؼ معاىدة العبلمات لسنة  عمىو      
دولية تتناوؿ  وثيقةالطرؼ المتعاقد ، وأكثر ما يتجمى فيو ذلؾ ىو أنيا أوؿ معاىدة أو قانوف يمكف تسجيميا بموجب 

دة قابمة لمتطبيؽ عمى كؿ أنواع العبلمات بما فييا فالمعاىقانوف العبلمات لئلعتراؼ صراحة بالعبلمات غير التقميدية ،
ية والعبلمات المجسمة وعبلمات الموف وعبلمات الحركة ملوغرامثؿ العبلمات اليو  العبلمات المرئية غير التقميدية 

 .4وكذلؾ العبلمات غير المرئية مثؿ عبلمات الصوت والرائحة والطعـ والمممس

 .) التصديؽ( وعبلمات الضماف ومع ذلؾ ال تطبؽ ىذه المعاىدة عمى العبلمات الجماعية وعبلمات الرقابة 
معاىدة سنغافورة بشأف قانوف العبلمات عمى كيفية تمثيؿ ىذه العبلمات في الطمبات التي يجوز أف تتضمف  يوتبق

 .نسخا غير تصويرية أو نسخا فوتوغرافية 
                                                           

 1994مف اتفاؽ قانوف العبلمات  16راجع: المادة   1
 189وأيضا : محمد )شياب(،المرجع السابؽ، ص  

 . 220عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ ،ص  أنظر:  2
  31ممخصات االتفاقيات والمعاىدات التي تديرىا الويبو ، المرجع السابؽ ، ص   3
4
 2006مف معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات  2المادة  : اجعر  

 . 221الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ ،ص عبد وأيضا : 



111 
 

فورة لؤلطراؼ المتعاقدة حرية اختيار شكؿ التبميغات ووسيمة إرساليا وكذلؾ حرية قبوؿ وتترؾ معاىدة سنغا     
الواجب توفرىا  الشكميةوينعكس ىذا عمى الشروط  ،1التبميغات عمى الورؽ أو في شكؿ إلكتروني وفي أي شكؿ آخر

 .في الطمبات واإللتماسات مثؿ التوقيع عمى التبميغات المقدمة لممكتب 

المعاىدة عمى واحد مف أىـ أحكاـ معاىدة قانوف العبلمات األولى وىو عدـ اشتراط توثيؽ أي توقيع  أبقت وقد    
إذا ، أو إثبات صحتو ، ومع ذلؾ تتمتع األطراؼ المتعاقدة بحرية تحديد ما  2قي أو التصديؽ عميور عمى التبميغ الو 

 .تريد تنفيذ نظاـ لتوثيؽ التبميغات اإللكترونية وكيفية تنفيذه كانت 

منية الحؽ لمميمة الز  صاحبوتنص المعاىدة عمى تدابير لوقؼ اإلجراءات في حالة عدـ امتثاؿ مودع الطمب أو 
 مف المعاىدة عمى ما يمي :  14ى أي مكتب حيث تنص المادة أي إجراء لد خاذتالمقررة إل

"يجوز لمطرؼ المتعاقد أف ينص في قراراتو عمى تحديد ميمة محددة ألغراض أحد اإلجراءات المباشرة لدى -1
  .قبؿ انقضاء الميمة المكتبالمكتب بخصوص طمب أو تسجيؿ إذا تـ إيداع التماس بذلؾ لدى 

لمعنية ( المحددة ة ) الميمة االتسجيؿ أو الشخص المعني آلخر ميمإذا لـ يمتثؿ مودع الطمب أو صاحب -2
متعاقد بخصوص طمب أو تسجيؿ عمى الطرؼ المتعاقد أف ينص طرؼ ألغراض أحد اإلجراءات المباشرة لدى مكتب 

ي البلئحة التنفيذية إذا أودع التماسا فالتدابير التالية في إطار وقؼ اإلجراءات لممقتضيات المقررة  عمىفي قوانينو 
 لدى المكتب :بذلؾ 
 .البلئحة  ييمة المعنية لمفترة المقررة فتمديد الم-1     
 .مواصمة اإلجراءات بخصوص الطمب أو التسجيؿ -2     
رد حقوؽ مودع الطمب وصاحب التسجيؿ أو الشخص المعني بخصوص الطمب أو التسجيؿ إذا رأى المكتب -3     

وؼ الحاؿ أو أف عدـ اإلمتثاؿ لـ يكف لمميمة المعنية قد حدث بالرغـ مف إبداء العناية البلزمة لظر  االمتثاؿأف عدـ 
 .مقصودا ، حسب اختيار الطرؼ المتعاقد ..."

  .3شروطا قصوى لئللتماسات وتوضععمى أحكاـ بشأف تراخيص العبلمات التجارية كما تنص معاىدة سنغافورة       
 . 4وأيضا تنص عمى أحكاـ تعديؿ ىذا التدويف أو إلغاؤه

مف معاىدة قانوف العبلمات لسنة  16و 15بقت عمى نفس أحكاـ المادتيف قد أ المعاىدةإلى أف  اإلشارةوتجدر       
بأحكاـ معاىدة باريس فيما يتعمؽ بالعبلمات وأيضا ضرورة تسجيؿ  االلتزاـوبنفس الرقـ والمتعمقتيف بضرورة  1994

  .عبلمة الخدمة وتطبيؽ معاىدة باريس فيما يتعمؽ بيا مف أحكاـ
                                                           

 .2006 مف معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات 1الفقرة  8المادة  : اجعر  1

 : أنظر  2

 TAFFOREAU (P),op, cit, p476 
 2006مف معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات  17راجع : المادة   3
 2006مف معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات   18راجع : المادة     4
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شر العديد مف المياـ أىميا األطراؼ المتعاقدة بموجب معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات جمعية تباوقد شكمت      
 ؾ اإلستمارات الدولية النموذجية تناوؿ المسائؿ المتعمقة بتطوير ىذه المعاىدة ، وكذا تعديؿ البلئحة التنفيذية بما في ذل

وتؤدي الجمعية أية وظائؼ مناسبة  ،1المتعمؽ بالبلئحة التنفيذية كما تحدد الشروط المتعمقة بتاريخ بدء العمؿ بالتعديؿ
أخرى لتنفيذ أحكاـ ىذه المعاىدة ، وقد أضفى إنشاء جمعية لؤلطراؼ المتعاقدة بعض المرونة عمى تحديد تفاصيؿ 

لمستقبمية في اإلجراءات اإلدارية التي يجب عمى مكاتب العبلمات التجارية الوطنية تنفيذىا ، حيث يتوقع لمتطورات ا
 إجراءات تسجيؿ العبلمة التجارية وممارساتو أف تكفؿ إدخاؿ التعديبلت عمى تمؾ التفاصيؿ. 

وتتمتع الجمعية بالسمطات البلزمة لمعالجة المسائؿ المرتبطة بالتطورات المستقبمية لممعاىدة ، فمف خبلؿ جمعية      
 اإلطار القانوني  يبقىآلية مراجعة تساعد عمى ضماف أف  األطراؼ تنشئ المعاىدة كذلؾ إطارا تنظيميا حيويا يضـ

 الدولي متناغما مع الشواغؿ المتغيرة لمالكي العبلمات التجارية واحتياجات البمداف النامية خاصة .

 قرارال ويحتوي، 2وقد اعتمد المؤتمر الدبموماسي قرارا تكميميا لمعاىدة سنغافورة بشأف العبلمات والئحتيا التنفيذية      
عمى أحكاـ لمد الدوؿ النامية واألقؿ نموا بمساعدة فنية إضافية ودعـ تكنولوجي لتمكينيا مف تحقيؽ اإلستفادة الكاممة 
مف أحكاـ المعاىدة ، وتقرر أف تكوف البمداف األقؿ نموا ىي المستفيد األوؿ والرئيسي مف الدعـ الفني الذي تقدمو 

 الدوؿ األطراؼ المتعاقدة .

 المطمب الثاني 
 مجاورةلدور الويبو في حماية حقوق المؤلف والحقوق ا

و اتفاقيتا برف وروما في حماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة إال أف ما تميز بو العصر ترغـ الدور الذي لعب     
خ عمى تمؾ الحقوؽ بالقرصنة والتقميد ىو ما دفع منظمة الويبو إلى تكثيؼ جيودىا إلبراـ اعتداء صار  الحالي مف
ا بالحماية التقميدية أو ما فرضتو العولمة والتكنولوجيا الرقمية مف يالدولية سواء ما عني من االتفاقياتالمزيد مف 

إطار مساعييا إلى التصدي ليذا الواقع الجديد بمنظمة الويبو في  اوىو ما حد ،تحديات أماـ الممكية األدبية والفنية
  .بإبراـ ما عرؼ باتفاقيتي اإلنترنيت

ودورىا في مواجية تحديات التكنولوجيا  فرع أوؿ( )وفيما يمي سنتناوؿ دور الويبو في إبراـ االتفاقيات التقميدية في
 .ة والفنية في ) فرع ثاف( الرقمية موضحتيف انعكاسات التطورات التكنولوجية عمى حقوؽ الممكية األدبي

 

                                                           
 2006 معاىدة سنغافورة لقانوف العبلمات  32راجع: المادة   1
 لو متوفر عمى الموقع : الرسمي ، والنص  2006مارس  27صدر ىذا القرار في   2

http ://www.wipo.int›treaties/ar  : 21:00الساعت :  على 29/12/2016حم الخصفح بخاسٌد  
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 الفرع األول :
 دور الويبو في إبرام االتفاقيات التقميدية 

نشائيا في حماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة باعتبارىا أساسية ـ تدخر منظمة الويبو أي جيد منذ إل       
ف طمئوحتى ي،مكافئة عادلة  ومكافأتيـمبدعيف عف طريؽ اإلعتراؼ بيـ توفره مف تشجيع اللئلبداع اإلنساني لما 

امت الويبو بإبراـ عدة اتفاقيات المبدعوف إلى إمكانية نشر مصنفاتيـ في ظؿ انتشار عمميات القرصنة واالستنساخ ق
 .تناوؿ الخاصة منيا بحؽ المؤلؼ في ) فقرة أولى ( والخاصة بالحقوؽ المجاورة في ) فقرة ثانية ( ن

 الفقرة األولى 
 حق المؤلف  دور الويبو في حماية 

اتفاقية برف قامت بإبراـ اتفاقية خاصة بحماية نوع معيف مف  إدارة إضافة إلى إشراؼ منظمة الويبو عمى      
 .1989المصنفات ىو المصنفات السمعية والبصرية عاـ 

خبلؿ منتدى  1981رية في جنيؼ في مارس صلقد نوقشت فكرة تأسيس تسجيؿ دولي لممصنفات السمعية البو      
السمعية والسمعية البصرية ، وعقد ىذا المنتدى تحت رعاية الويبو وبمشاركة  التسجيبلتالويبو الدولي حوؿ قرصنة 

وقد كشفت النقاشات عف الرغبة في ايجاد تسجيؿ دولي لممصنفات السمعية البصرية ،الصناعة السنيمائية  عفممثميف 
  .ة إلى الرقابة عمى القرصنةاستجابة لمحاج

وقد دعت الويبو بالتعاوف مع االتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفبلـ لجنة مف المستشاريف لمنظر في إمكانية       
وفعبل تـ االتفاؽ عمى إنشاء ذلؾ السجؿ  ،1984سجؿ دولي لممصنفات السمعية البصرية وذلؾ عاـ  بإنشاءالتوصية 

وبدأت االجتماعات كما تـ التأكيد عمى ضرورة إبراـ اتفاقية دولية بيذا الشأف ،قع تحت إشراؼ الويبو يالذي يجب أف 
اتفاقية  1989أفريؿ  18يـو  المنعقد وقد اعتمد المؤتمر ،التحضيرية وتقديـ مسودات االتفاقية المرغوب إبراميا

وكذا النظاـ الممحؽ بيا  1989جؿ األفبلـ  جنيؼ التسجيؿ الدولي لممصنفات السمعية البصرية المعروفة باتفاقية س
 . 19911شباط  27يز النفاذ في حودخمت 

وتجدر اإلشارة إلى أف الدوؿ المتعاقدة أو األطراؼ تشكؿ اتحادا فيما بينيا مف أجؿ التسجيؿ الدولي لممصنفات      
 مماثؿ ألغمب معاىدات الويبو .السمعية البصرية وىذا الحكـ قررتو المادة األولى مف االتفاقية وىو حكـ 

تعزيز الضمانات  اليدؼ منيا وىو إنشاء سجؿ دولي لممصنفات السمعية البصرية بغية  االتفاقيةوضح ديباجة ت     
التشجيع عمى ابتكار تمؾ المصنفات وتبادليا عمى الصعيد وكذا بغرض  ،بتمؾ المصنفاتعمقة القانونية لمعمميات المت

  .ـ في مكافحة القرصنة المرتكبة ضدىاوكذا اإلسيا ،الدولي
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تسجيؿ البيانات المتعمقة لممصنفات السمعية البصرية بغية  عمى إنشاء سجؿ دولي1الفقرة  3دة حيث تنص الما     
ومنيا عمى األخص الحقوؽ المتعمقة ، بالمصنفات السمعية البصرية والحقوؽ المقررة عمى مثؿ تمؾ المصنفات

وال يتعارض  ،يو إلقامة قرينة قانونية بسيطة عمى صحة البيانات المسجمة ف، أما األثر القانوني لمسجؿ باستغبلليا
ىذا الحكـ مع اتفاقية برف ألف ىذه األخيرة تمنع التسجيؿ وغيره مف اإلجراءات الشكمية فقط عندما تشكؿ ىذه 

ال تمنع التسجيؿ الذي ييدؼ إلى مجرد إيجاد قرينة ، ولكنيا بحقوؽ المؤلؼ وممارستيا لمتمتعاإلجراءات شرطا 
 .بسيطة قابمة إلثبات العكس 

إنشاء مكتب دولي لتسجيؿ المصنفات السمعية البصرية يتولى مسؤولية إدارة شؤوف  2الفقرة  3وقد قررت المادة      
ويقع مقر دائرة التسجيؿ الدولي في ،وىو عبارة عف وحدة إدارية تابعة لممكتب الدولي لمنظمة الويبو  ،السجؿ الدولي

ال فإنيا تقع في جنيؼ النمسا  . 1طواؿ نفاذ االتفاقية المبرمة ليذا الغرض بيف جميورية النمسا والمنظمة وا 

تـ اعتماد اتفاقية مدريد المتعددة األطراؼ بشأف اإلزدواج واستمرارا لجيود الويبو في حماية حقوؽ المؤلؼ       
 حالما، غير أنيا لـ تدخؿ حيز النفاذ ، وتشرؼ عمى إدارتيا 1979الضريبي عمى جعائؿ حقوؽ المؤلؼ في ديسمبر 
 . 2تدخؿ حيز النفاذ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

بأف تتفادى  األساسيةوسعيا طبقا ألحكاـ دستورىا والمبادئ  وبموجب ىذه االتفاقية تتعيد كؿ دولة بأف تبذؿ ما في
ذا ما ظؿ اإلزدواج قائما تحاوؿ إزالتو أو التخفيؼ مف  بقدر اإلمكاف اإلزدواج الضريبي عمى جعائؿ حقوؽ المؤلؼ وا 

  .آثاره سواء عف طريؽ اتفاقات ثنائية أو تدابير داخمية

  الثانية الفقرة
 دور الويبو في إبرام االتفاقيات الخاصة بالحقوق المجاورة 

وفي ظؿ باإلشتراؾ مع منظمة العمؿ الدولية ،ضافة إلى اتفاقية روما التي تشرؼ عمى إدارتيا منظمة الويبو إ     
ة وضرور ،الدولية  عية المدارية في االتصاالتية والتطور المتزايد لؤلقمار الصنافراوغنالفو  انتشار ظاىرة القرصنة

 .ا تباعا مأبرمت الويبو اتفاقيتيف في ىذا المجاؿ نتناولي حمايتيا ىي األخرى مف القرصنة 

واستنساخ األصوات في الستينات إلى توسع غير عادي في سوؽ الموسيقى  تثبيتقد أدى تقدـ تقنيات ف      
ليس فقط في البمداف النامية إنما أيضا في المراكز  فقادت إلى زيادة كبيرة لظاىرة القرصنة الفونوغرامية ،المسجمة 

منظمتي اليونسكو  بذلتياسعت الدوؿ مف خبلؿ الجيود التي  لذا فقد  ، الرئيسية لئلنتاج في الدوؿ الصناعية المتقدمة
 1971أكتوبر  29في لنسخ غير المشروع لفونوغراماتيـ اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات مف ا  تبنيوالويبو إلى 
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وتعرؼ  مادة 13تكوف مف تو ، بجنيؼ بيدؼ محاربة عمميات القرصنة التي يعاني منيا منتجو التسجيبلت السمعية
 . 19731أفريؿ 18ودخمت حيز النفاذ في باتفاقية الفونوغرامات 

أف اتفاقية ،بسمات خاصة منيا  عنيا نجد أف اتفاقية الفونوغرامات تتميز 1961اتفاقية روما لسنة  وبالرجوع إلى     
تتعمؽ فقط بحماية منتجي التسجيبلت الصوتية ضد استنساخ تسجيبلتيـ دوف ترخيص منيـ وضد  الفونوغرامات

وؿ منتجي التسجيبلت أنيا ال تخ وتتضمف أحكاما تتعمؽ بالمعاممة الوطنية  ، كما الاستيراد مثؿ ىذه النسخ وتوزيعيا 
منيا يتضمف تعيد بالتزامات متبادلة فيما بيف  2حكـ عاـ حسب المادة  ىإل تستندي وى استئثاريةالصوتية حقوؽ 
ال تنص عمى و  4الفقرة  7ال تجيز أية تحفظات فيما عدا التحفظ المشار إليو في  المادة  ، كماالبمداف المتعاقدة 

 .إمكانية مراجعتيا الحقا 

منيا بأف تمتـز كؿ دولة متعاقدة بحماية منتجي  2لمدوؿ بموجب االتفاقية فقد قررت المادة  األساسي أما اإللتزاـ      
ىذه  مثؿوضد استيراد ،التسجيبلت الصوتية مف مواطني الدوؿ المتعاقدة األخرى ضد عمؿ نسخ دوف رضا المنتج 

كما تتعيد لحمايتيـ ضد توزيع  ،ؿ ىذا العمؿ أو اإلستيراد بغرض التوزيع عمى الجميورثبشرط أف يكوف م ،النسخ
 .مثؿ ىذه النسخ عمى الجميور 

نما تكتفي بالنص عمى أف الدوؿ تتعيد  استئثاريووال تنص االتفاقية عمى حقوؽ       لصالح المستفيديف منيا وا 
 .بيذه الحقوؽ عمى سبيؿ التبادؿ باالعتراؼ

أحكاما عامة تطالب كؿ دولة متعاقدة بأف تتخذ التدابير التكميمية الخاصة بيا لكي  3و 2وتتضمف المادتاف       
 .تكفؿ وضعيا موضع التطبيؽ العممي 

تنص عمى  فأولما كانت اتفاقية الفونوغرامات ال تنص عمى مبدأ المعاممة الوطنية فبإمكاف الدوؿ المتعاقدة      
 .لمواطنييا أحكاـ مختمفة بالنسبة

تحصر محؿ الحماية مف ثبلث زوايا وىي المنتج الواجب  1والتعاريؼ الواردة في المادة  2وما يبلحظ أف المادة      
 حمايتو والمستفيد مف الحماية واألعماؿ المحمي منيا .

كؿ  "أ(حيث عرفتو بأنواألولى )المنتوج المحمي وىو" الفونوغراـ" في فقرتيا  االتفاقيةمف  1فقد حددت المادة       
 ."أصوات أخرى أولؤلصوات التي مردىا عممية أداء   اهت صوتي دوف سو يتثب

سواء كاف شخصا  ،الشخص المنتج دوف سواهأنو في حيف نصت الفقرة الثانية منيا عمى المستفيد مف الحماية ب      
اء أصوات أخرى ويكونوف مف مواطني دوؿ أدعممية مردىا  طبيعيا أو معنويا الذي قاـ بأوؿ تثبيت لؤلصوات التي
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المنتج وىذا ينطبؽ سواءا كاف المنتج شخصا طبيعيا  ةمتعاقدة أخرى معيارا واحدا كضابط إسناد شخصي وىو جنسي
 أو شخصا اعتباريا

قة عمى األعماؿ الثبلثة اآلتية : عمؿ نسخ معدة دوف مواف 2المحمي منيا  تنص المادة  باألعماؿ يتعمؽوفيما       
وكذا  ،الجميور المنتج واستيراد مثؿ ىذه النسخ شريطة أف يكوف ىذا العمؿ وىذا االستيراد ألغراض التوزيع عمى

  .الجميور توزيع ىذه النسخ عمى

الوطنية لمدوؿ المتعاقدة إذ أجازت ليا  إلى التشريعاتأما بالنسبة لوسائؿ الحماية المقررة فقد أحالت االتفاقية       
اإلختيار بيف النظـ األربعة التالية وىي نظاـ حؽ المؤلؼ ػونظاـ خاص بالحقوؽ المجاورة أو الحماية عف طريؽ 

 منيا . 3القانوف الخاص بالمنافسة غير المشروعة أو تطبيؽ األحكاـ الجزائية وىو ما قررتو المادة 

استيفاء  شتراطكا ،لمحؽبالحماية  عترؼتحتممة في القانوف الداخمي التي مف شأنيا أال وتفاديا لمعراقيؿ الم     
اعتبرت االتفاقية أف تمؾ اإلجراءات تعد مستوفاة إذا حممت النسخ  ،إجراءات شكمية كالتسجيؿ أو دفع الرسـو

المرخص بيا لمفونوغراـ الموزعة عمى الجميور إشارة عبارة عف الرمز )أ( مصحوبة بتاريخ سنة أوؿ نشر في موضع 
الترخيص  إذا كانت النسخ أو عبواتيا تعرؼ بالمنتج أو ذوي حقوقو أو وأيبيف بصورة واضحة أف الحقوؽ محفوظة ، 

 .1لو ترخيصا مانعا عف طريؽ حمؿ اسمو ،أو عبلمة تجارية أو أي تمييز آخر مناسب

مف االتفاقية تختص التشريعات الوطنية لكؿ دولة متعاقدة بتحديد مدة  4أما بالنسبة لمدة الحماية فوفقا لممادة      
عمى مدة معينة لمحماية أال تقؿ ىذه المدة  الحماية الممنوحة ، ومع ذلؾ فإنو يجب في حالة ما نص القانوف الوطني

 .عف عشريف عاما اعتبارا مف نياية العاـ الذي صار فيو ألوؿ مرة تثبيت األصوات التي يحتوييا الفونوغراـ 

الوطني مدى عمى إلتزاـ كؿ دولة متعاقدة بأف تحدد في تشريعيا  7مف المادة  1كما أكدت االتفاقية في الفقرة      
وط التمتع بيذه شر ببيا و  يتمتعواالتي يحؽ لفناني األداء الذيف يثبت أداؤىـ في تسجيؿ صوتي أف و وجدت  الحماية إف
 الحماية. 

لى شعور إ 1965الدولية منذ عاـ  االتصاالتالمدارية في  2لؤلقمار الصناعيةلقد أدى التطور المتزايد ىذا و       
قؿ تنبعد أف أصبحت برامجيا المتمفزة  اإلشاراتىيئات البث اإلذاعي إلى حاجتيا لحماية برامجيا ضد قرصنة 

بواسطة األقمار الصناعية في الفضاء ، وقد بدا مف الضروري حماية أصحاب حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة مف 
تبني اتفاقية بروكسؿ متعددة األطراؼ والتي يشار ،فتـ أعماؿ التوزيع غير المرخص بيا لئلشارات الحاممة لمبرامج 
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 انيابتصديؽ ألم 1979وت أ 25ودخمت حيز النفاذ في  1974رس ما 21إلييا عادة باتفاقية التوابع الصناعية في 
 .1يوغسبلفيا، وانضماـ نيكاراغوا كينيا، المكسيؾ 

 اإلشاراتبحيث تكوف ىذه  الصناعيةف موضوع الحماية في ىذه االتفاقية ىو اإلشارات المرسمة إلى التوابع إ     
أف تمتقط  االستقباؿسبؽ اإلرساؿ غير المباشر اإلرساؿ المباشر ، ففي الحالة األولى ال يمكف ألجيزة يو معدة لمتوزيع 

محطات أرضية ، وفي  بواسطةؿ ينبغي فؾ رموزىا قبؿ ذلؾ ب  ،المرسمة عبر التابع الصناعي مباشرة اإلشارات
ىيئة  ،ئتافىي ؿ غير المباشر ال بد مف وجودففي حالة اإلرسا،الحالة الثانية يمكف قراءة اإلشارة الواردة مباشرة 

  .التي يطمؽ عمييا عادة اسـ ىيئة التوزيع الييئةوىيئة التقاط اإلشارات واسترجاعيا وىي  اإلشارات

وتتعيد كؿ دولة متعاقدة بأف تتخذ التدابير الكفيمة بأف تمنع عمى أراضييا أو انطبلقا منيا توزيع اإلشارات       
، ويشمؿ ىذا التعيد الحاممة لمبرنامج عف طريؽ أي موزع لـ توجو لو اإلشارات المرسمة إلى التابع الصناعي أو غيره 

متعاقدة أخرى أو تكوف فييا اإلشارات الموزعة إشارات مشتقة ،كما ي فييا الييئة المصدرة إلى دولة تمالحاالت التي تن
ال تطبؽ ىذه االتفاقية حينما تكوف اإلشارات المرسمة عف طريؽ الييئة المصدرة أو لحسابيا معدة ليستقبميا عامة 

 . 2الجميور مباشرة مف التابع الصناعي

مف االتفاقية مف أية  4فبل تتطمب المادة  ،اتخاذ التدابير المبلئمةبأما بالنسبة لبلستثناءات الواردة عمى اإللتزاـ       
دولة متعاقدة تطبيؽ التدابير المبلئمة عندما يكوف في اإلمكاف عد البرامج التي تحمميا اإلشارات والتي توزع فوؽ 

 أراضييا بواسطة موزع غير مرخص لو

ة لحقوؽ المؤلؼ ألنيا تشتمؿ عمى مقتطفات قصيرة مف مندرجة في إطار االستثناءات الواردة عمى الحماية المقرر  
تقارير عف األحداث الجارية أو تشتمؿ عمى اقتباسات مف البرنامج الذي تحممو اإلشارات التي تـ بثيا أو عندما تكوف 

ستيا األراضي المشار إلييا ىي أراضي إحدى الدوؿ المتعاقدة التي تعد مف البمداف النامية وفقا لمممارسات التي أر 
التعميـ بما في ذلؾ تعميـ الكبار أو ىو ويكوف الغرض الوحيد المنشود مف التوزيع  ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

  .البحث العممي

تحد أو تخؿ بالحماية المكفولة لممؤلفيف وفناني األداء ال يجوز بأي حاؿ تفسير االتفاقية عمى أنيا  6ادة ووفقا لمم     
وال يجوز بأي حاؿ ، دولية  أو ىيئات اإلذاعة بمقتضى أية تشريعات وطنية أو اتفاقات الصوتية ومنتجي التسجيبلت

تفسير االتفاقية عمى أنيا تحد مف حؽ أية دولة متعاقدة في تطبيؽ تشريعاتيا الوطنية لكي تحظر لتعسؼ في استخداـ 
  .االحتكار

                                                           
  53أنظر: كنعاف)نواؼ( ، المرجع السابؽ ، ص    1
 896لٌبزٌك)دلٌا(، المرجع السابق، ص وأيضا :  

145، ص السابؽعكاشة)عصمت سبلمة(،المرجع  أنظر:  2
  



118 
 

لكف  ،صورتيا التقميديةقد تعرضت لمممكية الفكرية بنجد أنيا وبالرجوع إلى االتفاقيات الدولية السابؽ تناوليا       
شبكة اإلنترنيت الوسيمة الكبرى لتسويؽ المصنفات أصبحت  1الت التكنولوجية في مجاؿ المعموماتيةبفعؿ التحو 

حيث  ،التقميديةفقد أسيـ التطور التكنولوجي المتسارع في توسيع مفيـو الممكية الفكرية ، كالكتب واألغاني واألبحاث 
تـ إفراز تحديات جديدة في ىذا المجاؿ ، فبرزت مشاكؿ التعامؿ مع نوع جديد مف أنواع الممكية الفكرية والذي يمكف 

 .2تسميتو بالممكية الرقمية

وسائؿ اإلجراـ المعموماتي وانتشرت عمميات انتياؾ حقوؽ الممكية الفكرية بالتقميد والقرصنة وبالمقابؿ تطورت       
عمى ىذه الحقوؽ صورا جديدة تشمؿ النسخ الكمي والجزئي وطرح المصنفات  ءادوقد اتخذ اإلعت ،أشكاليا المختمفةب

ومف ىنا قامت ضرورة تدخؿ المشرع  ،ىذه المصنفات بطرؽ غير مشروعة  ،وانتياؾ 3لمتداوؿ عمى شبكة اإلنترنيت
 . الدولي لمتصدي ليا أماـ قصور االتفاقيات التقميدية وعجزىا عف استيعاب مقتضيات الممكية الرقمية 

فأخذت الدوؿ األعضاء في منظمة الويبو باعتبارىا المحفؿ الدولي في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى 
 .الوسائؿ الحمائية لكي تواكب مستجدات العصر  توفير عاتقيا ميمة

 وسنتناوؿ في الفرع الموالي دور منظمة الويبو في مجابية تحديات العولمة . 

  الفرع الثاني
 دور الويبو في إبرام االتفاقيات الدولية لمواجهة تحديات التكنولوجيا الرقمية

اإلنترنيت وما رافقو مف كثرة ى سيولة نقؿ وتداوؿ المصنفات عبر لقد أدى التطور التكنولوجي اليائؿ إل      
األمر الذي فرض عمى المجتمع الدولي والقانوني التعامؿ مع األمر باستراتيجية  ،اإلعتداءات الواقعة عمى ىذه الشبكة

 اوىو ما حد ،لرقميا"روما" عف توفير سبؿ الحماية في المجاؿ التفاقيات التقميدية خاصة "برف" ومختمفة أماـ عجز ا
                                                           

1
 المعموماتية عمـ معالجة المعمومات والبيانات والتي تقـو محاورىا عمى الشكمية النظرية والتطبيؽ لعمـو الحاسوب .   

بواسطة معالجتيا تقنيا وتحويميا مف أو ىي مكنة البحث في تغيير مصير المعمومات والبيانات والمصنفات ذات الطابع الذىني والمبتكر 
شكؿ تقميدي إلى آخر رقمي أو صناعتيا في الشكؿ األخير دوف المرور باألولى وتقترب في مفيوميا وتعريفيا مف عمـو الحاسوب ، وذلؾ 

معالجتيا بطريقة ألف جؿ محاورىا يعتمد عميو وتدور معو وجودا وعدما وتتـ المعالجة بواسطتو عف طريؽ نقؿ المعمومة ومعطياتيا و 
، التً هً  بمثابة الروح لآللة بحلها للمشكالت التً تعرض علٌها أما جسدها فهو  منطقية وآلية باستخداـ البرمجيات ولغمتيا المتنوعة

 مكوناتها المادٌة

  القاىرة  -مقارنة دراسة–محمود محمد) لطفي صالح(، المعموماتية وانعكاساتيا عف الممكية الفكرية في المصنفات الرقمية أنظر: 
 19،20، ص 2014 ،دار الكتب القانونية            

 التدريبيةندوة الويبو الوطنية في المحيط الرقمي ، الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة  أنظر:  2
 سبتمبر 5،6 ،الخارجية في سمطنة عماف ، مسقطحوؿ الممكية الفكرية المنظمة مف قبؿ الويبو بالتعاوف مع وزارة  
 4ص  ،2005 

3
بأنيا  :"مبادرة لنقؿ المعمومات عبر وسائؿ الكترونية عمى نطاؽ واسع   "Tim Burners Leeعرفت اإلنترنيت مف قبؿ مخترعيا"   

 بيدؼ إتاحة الدخوؿ إلى وثائؽ ومستندات عالمية في جميع أنحاء العالـ "
 4، ص 1999، 1شركة النيار لمكمبيوتر والمعموماتية ، ط ، أسامة محمود( ، رحمة إلى عالـ اإلنترنيت ،،األردفأنظر: أبو عباس ) 



119 
 

اتفاقيتيف عرفتا باتفاقيتا  تبني فأثمرت جيودىا عف، الويبو إلى شد اليمة لمواجية تحديات الواقع الجديدبمنظمة 
نا التعرض إلى أثر التكنولوجيا عمى حماية ما يقتضي األمر مالخوض في دراسة أحكامي قبؿو  1996اإلنترنيت عاـ 
ـ ، لنخت(فقرة ثانية)حؽ المؤلؼ في لحماية  ثـ التطرؽ إلى اتفاقية الويبو،(فقرة أولى)في األدبية والفنية حقوؽ الممكية 

 . (فقرة ثالثة)باتفاقية الويبو لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية في 

 الفقرة األولى 
 حقوق الممكية األدبية والفنيةأثر التكنولوجيا الرقمية عمى حماية 

نتائج الثورة التكنولوجية في مجاؿ الممكية الفكرية ظيور مصنفات متعمقة بالمجاؿ الرقمي أطمؽ لقد كاف مف        
ة" والتي أدى انتشارىا واستعماليا عمى شبكة اإلنترنيت إلى ظيور عدة صور لئلعتداء لرقميعمييا تسمية "المصنفات ا

 . ما استوجب حمايتيا بأساليب جديدةعمييا م

المصنؼ الرقمي بأنو :" كؿ مصنؼ إبداعي  ، غير أف البعض عرؼجاـز ليذه المصنفاتوال يوجد تعريؼ       
 . "1عقمي ينتمي إلى بيئة تقنية المعمومات والتي يتـ التعامؿ معيا بشكؿ رقمي

وقد شممت ىذه المصنفات ابتداءا وحتى اآلف ثبلثة أنواع مف المصنفات ىي برامج الكمبيوتر ) الحاسوب(      
ثـ ظيرت أنماط جديدة مف  ، بوغرافية الدوائر المتكاممة التي سبقت دراستيابالبرمجيات وقواعد البيانات وطوالمعروفة 

أسماء والمتمثمة في وىي مصنفات خاصة ببيئة اإلنترنيت ،المصنفات تثير مسألة الحاجة إلى الحماية القانونية 
التي تتضمنيا مواقع  الخطبيانات لبريد اإللكتروني وقواعد النطاقات والمياديف والمواقع عمى شبكة اإلنترنيت وعناويف ا

رات حركية يطمؽ عمييا تسمية ثومؤ  ،صواتو أاإلنترنيت ومادة أو محتوى موقع اإلنترنيت مف نصوص أو رسـو أ
غير أننا سنركز في الجانب الحمائي عمى برامج ، الوسائط المتعددة فالمصنؼ الرقمي يشمؿ كافة المصنفات المتقدمة

 .الحاسوب وقواعد البيانات باعتبارىا جزء مف حماية الممكية األدبية والفنية
تمؾ التعميمات المكتوبة بمغة ما موجية إلى جياز تقني معقد يسمى الحاسب  (برامج الحاسوب ) الكمبيوترويقصد ب

 . 2اإللكتروني بغرض الوصوؿ إلى نتيجة أو ميمة معينة

                                                           
  المؤتمر  -برامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا-العيدوني أحمد )وداد(، حماية حقوؽ الممكية الفكرية في البيئة الرقمية  أنظر:  1

   والتشريعاتالسادس لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية تحت عنواف "بيئة المعمومات اآلمنة المفاىيـ                 
 4ص  ،2010أفريؿ  21،22الرياض، ،والتطبيقات"                 

 وقع : ، مقاؿ متوفر عمى الم 3وأيضا:عبد الرحمف ) ألطاؼ (، تحديات حماية الممكية الفكرية لممصنفات الرقمية ، ص
http://www.arabipcenter.com/public/events/papers/paper2-13pdf   

           13:30الساعة عمى 10/02/2017تـ التصفح يـو  
  572، ص2010،  1الدار الجامعية ، ط اإلسكندرية ، ،خالد) ممدوح ابراىيـ ( ، حقوؽ الممكية الفكريةأنظر:   2

 103ص ، 2008، دار الجامعة الجديدة   اإلسكندرية ،الرقمية وعبلقتيا بالممكية الفكرية ،وأيضا: مازوني)كوثر( ، الشبكة 
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برامج الحاسوب بأنيا " عبارة عف مجموعة مف التعميمات التي تسمح بعد نقميا عمى ومف جانبيا عرفت منظمة الويبو 
دعامة مقروءة مف قبؿ اآللة إلى بياف أو أداء أو إنجاز وظيفة أو ميمة أو نتيجة معينة عف طريؽ آلة قادرة عمى 

 ". 1معالجة المعمومات

بيا  االعتراؼوتعد برامج الحاسوب أوؿ وأىـ المصنفات المعموماتية التي حظيت باىتماـ كبير مف حيث وجوب       
وتوفير الحماية القانونية ليا ، والبرامج ىي الكياف المعنوي لنظاـ الكمبيوتر دونيا ال يكوف ثمة أي فائدة لممكونات 

 . 2، وبرامج تطبيؽالناحية التقنية إلى برامج تشغيؿ المادية مف األجيزة والوسائط وىي بوجو عاـ تنقسـ مف

وقد أثارت برامج الحاسوب جدال واسعا في مطمع السبعينات بشأف طبيعتيا وموقع حمايتيا مف بيف تشريعات       
 اإلستغبلؿ الصناعي وبيف داع سمة تنطوي عميو مف لماالفكرية بيف داع لحمايتيا وفؽ نظاـ براءة اإلختراع  الممكية

ىذا الجدؿ ليكوف موضع حماية البرمجيات ضمف  الويبومنظمة لنظاـ حماية حؽ المؤلؼ وقد حسمت  لحمايتيا وفقا
 1985قوانيف حؽ المؤلؼ، حيث تـ تأكيد ذلؾ مف خبلؿ اإلجتماع الذي جمع بيف منظمة اليونسكو والويبو عاـ 

 . 3بجنيؼ

أي تجميع مميز لمبيانات يتوفر فيو  "ت الرقمية ويقصد بياأما قواعد البيانات فيي األخرى مف أىـ المصنفا      
ويمكف عنصر اإلبتكار أو الترتيب أو التبويب عبر مجيود شخصي بأي لغة أو رمز مخزنا بواسطة الحاسوب 

 . "4استرجاعو بواسطتو أيضا أو بأي وسيمة أخرى

أعماؿ اختيار وجمع أو تجميع لمؤلفات أدبية أو فنية أو موسيقية أو لبرامج الحاسب  "كما عرفت أيضا بأنيا      
اآللي ألية بيانات أخرى كالنصوص والصور والوثائؽ واألرقاـ والوقائع يجري ترتيبيا وتخزينيا بصورة منظمة ومنيجية 

 ."5أو الوسائؿ األخرىة يوال يمكف الوصوؿ إلييا واسترجاع المعمومات منيا إال بالوسائؿ المعمومات

                                                           
 75،ص 2014،مارس 144بف التاجر)محمد(،الماىية القانونية لبرامج الحاسوب، مجمة المحاكـ المغربية ،العدد  أنظر:  1
 لممزيد مف التفصيؿ حوؿ برامج التشغيؿ وبرامج التطبيؽ    2

 يوسؼ)أمير فرج(، موسوعة حماية الممكية الفكرية مف الناحية األدبية والفنية والصناعية طبقا لكافة االتفاقيات والمواثيؽ الدولية أنظر:
 61ص، 2009، ديواف المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ، ،واألحكاـ والقوانيف العربية              

 .115ص ،  2009،  3ية المصنفات الرقمية ،مجمة دراسات قانونية ،العدديوسؼ(، النظاـ القانوني لحماوأيضا : مسعودي)
مقاؿ منشور ، 8ص –الحالة الجزائرية  -رحايمي )محمد(، بميوشات )الزبير(، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في البيئة الرقمية أنظر:  3

 عمى الموقع:
  www.univ_ emir.dz›rihaili-belhouchat34pdf               21:00عمى الساعة  15/03/2017تـ التصفح يـو  

 حوؿ الجرائـ اإللكترونية 14سيدىـ)خالدة ىناء(، حقوؽ الممكية الفكرية لممصنفات الرقمية في بيئة اإلنترنيت ، المؤتمر الدولي وأيضا : 
 36، ص 2017مارس  24،25طرابمس،  

 37، صنفسوالمرجع سيدىـ)خالدة ىناء(،  أنظر:  4
 39ص، 2002 ،مكتب سادروت ، د ـ ف  –دراسة مقارنة  -عيسى ونسو )دياال(، حماية حقوؽ التأليؼ عمى شبكة اإلنترنيتأنظر:  5

 وأيضا :
STROWEL (A), DERCLYE (E) , Droit D’auteur Et Numérique: Logiciels, Bases De Données  

 Multimédia ,Bruxelles, Bruylant, 2001,p90 
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ما مف يواإلبتكار يستمد إما مف طب ،ومناط حماية قواعد البيانات بوجو عاـ ىو اإلبتكار       عة البيانات نفسيا وا 
ونظرا لمجيد الفكري الذي تحتاجو قواعد البيانات فإنيا تحظى  ،طريقة ترتيبيا أو إخراجيا أو تجميعيا أو استرجاعيا

 عتبارىا مف مصنفات الحاسب اآللي .بالحماية القانونية با

الذي شيده عصرنا الحالي وما حققو مف إيجابيات عمى مستوى  اليائؿعمى الرغـ مف التطور التكنولوجي و       
اإلعتداء عمييا بأنواعيا  وأساليبحيث تعددت صور  ،بعض جوانبيا عمى  سمبياانعكس  وإال أن ،الممكية الفكرية

الممكية الفكرية يتـ باستخداـ  حقوؽحصر ىذه األساليب ولكف الذي يجمع بينيا أف اإلعتداء عمى ،المختمفة  ويصعب 
وتتميز ىذه األخيرة  ،اإللكترونية الحديثة وبصفة خاصة جياز الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنيت االتصاؿوسائؿ 

عرضة لعدة  يجعمياالفضاء الدولي مما بعالميتيا ما يجعؿ المصنفات المنشورة فييا تتخطى حاجز المحمية إلى رحاب 
 اعتداءات.

جو حؽ لسبب ما دوف و  واالستعماؿالمحمي قانونا  الشيءباإلعتداء تجاوز الحدود المسموح بيا وانتياؾ  ويقصد     
 االستعماؿواإلعتداء عمى حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة باعتبارىا محؿ الدراسة ىو ، 1دوف استئذاف مالكو

 أصحابيا أو مف آلت إليو . غير المشروع لحؽ مف الحقوؽ المنصوص عمييا دوف ترخيص مف واالستغبلؿ

ف أصحاب حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة يواجيوف في البيئة الرقمية       اليـو عددا كبيرا مف الصعوبات  وا 
سبب في وجود يـ عمييا والتي يرجع احة مصنفاتوالقضايا والمشكبلت بسبب النشر في ىذه البيئة الرقمية أو إت

 المالية غالبيتيا إلى السيولة التي يمكف مف خبلليا استنساخ المواد المنشورة إلكترونيا عمى اإلنترنيت وقمة التكاليؼ
 .التي تستمـز ذلؾ 

مقدمة جرائـ  يومف أىـ اإلعتداءات الحاصمة بفعؿ التطورات التكنولوجية التقميد والقرصنة المتاف تأتياف ف      
المعمومات واإلتصاالت ومستفيدة مف المتغيرات  تقنية الممكية الفكرية مستغمة بذلؾ التطورات المتبلحقة في عصر

والتوجو نحو تدويؿ األسواؽ التي تزامنت مع التطورات والتي تمثمت في تداعيات العولمة اإلقتصادية اإلقتصادية 
ويقصد بالتقميد عموما " صنع ،الجريمة المعموماتية كذا ف صاحب الحؽ و إضافة إلى جريمة النسخ الذي يتـ دوف إذ

شيء جديد أخؼ قيمة مف الشيء القديـ ومشابيا لو وذلؾ بقصد المنفعة الناتجة عف الفرؽ الحاصؿ بيف الشيئيف 
 ."2المشار إلييما

                                                           
 ،مكانة الممكية الفكرية في توجيات القانوف الخاص بالفضاء االلكتروني ،الممتقى الوطني حوؿ الممكية  ببلش) ليندة(أنظر:   1

 ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ةالفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف مير                
  61، ص 2013أفريؿ  29، 28يـو  ،بجاية     

 الجزائر،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير، جامعة -التقميد والقرصنة –زواني )نادية(، االعتداء عمى حؽ الممكية الفكرية أنظر:   2
 11ص  ،2003 ، كمية الحقوؽ                   
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 الشيء صمي ، بحيث يصعب التمييز بينيما " وضع منتوج مشابو أو قريب الشبو باأل :يضاأكما يقصد بالتقميد       
  ." 1الذي يوقع الشخص في لبس

ف طريؽ عالفكرية واإلبداعية  الفنافوالتقميد في الممكية الفكرية يتمثؿ في اإلعتداء عمى مؤلفات ومصنفات المؤلؼ و 
 .الكمي أو الجزئي لمصنؼ محمي قصد اإلتجار بو واالستنساخالنقؿ 

في عصر التطور التكنولوجي اليائؿ ليعبر عف العمميات غير المشروعة التي أما مصطمح القرصنة فيستخدـ       
يقـو بيا البعض لمسطو عمى المؤلفات واألعماؿ الفكرية واإلبداعية لمغير واستخداميا بغير ترخيص مف صاحبيا  

  .2ف طريؽ اإلحتياؿ والغشفيي أخذ واستنساخ المصنؼ دوف دفع حقوؽ تأليفو واستغبللو خفية ع

نة اإللكترونية فأصبح ىناؾ مصطمح قرصنة البرامج ، قرصنة الحديث عف القرصالحاضر  وقد كثر في عصرنا      
ا يطمؽ عمى نيب المصنفات المنشورة لمغير مف  أف لفظ القرصنة اليـو أصبح وصفإال،البيانات ، قرصنة المؤلفات 

 .مالكيا موافقةخبلؿ الحصوؿ عمى نسخة منيا دوف الحصوؿ عمى 

اإلنترنيت عف طريؽ الدخوؿ إلى الشبكة والحصوؿ عمى المعمومات المخزنة بداخميا  وتتـ القرصنة عبر      
ضافات عمييا   ونسبتياواستعماليا لؤلغراض الخاصة سواءا بأخذىا كمية   لغير صاحبيا أو بإدخاؿ تعديبلت وا 

أوىي  ،يسرقة وتوزيع دوف تفويض أو ترخيص مف صاحب الحؽ الفكر  بمثابةوتعد القرصنة اإللكترونية      
  .استخداـ غير مشروع لمصنفات محمية بقوانيف الممكية الفكرية

حمية بحؽ النشر ويشمؿ ذلؾ تنزيؿ الموسيقى أو تكمف القرصنة عبر اإلنترنيت في نسخ المواد الم ،وعموما     
 األفبلـ أو األلعاب دوف الحصوؿ عمى إذف مالؾ حقوؽ النشر.

يجب  الخصوصولتحديد ىذه الوسائؿ عمى وجو ،وتتنوع وسائؿ استغبلؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لو رقميا      
كالمصنفات األدبية مثؿ الروايات والقصائد  ،والحقوؽ المجاورة لو حؽ المؤلؼمعرفة المصنفات التي تدخؿ في مفيـو 

الموجودة جميعيا عمى الصورة  .الخوالرسومات .. كالموحاتوالمصنفات الفنية  ،وبرامج الحاسوب ، قواعد البيانات 
 .شبكة اإلنترنيت  عمىسواءا عمى أجيزة الحاسوب )الكمبيوتر( أو المنشورة  الرقمية

مف حقوؽ فناني األداء كالممثميف والموسيقييف كؿ يانو الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فتشمؿ كما سبؽ بأما      
ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة وحقوؽ دور النشر في منشوراتيا والموجودة أيضا بالصورة الرقمية 

 . 3واإللكترونية
                                                           

 المحاكـخصوصيات الحماية الجنائية لحقوؽ الممكية الصناعية مف التزييؼ والتقميد ،مجمة رحاب  )عبد الرحيـ(، أولقاضي أنظر:  1
 100ص ،  2010أفريؿ  ،5العدد                   

 15المرجع السابؽ، ص زواني )نادية(،أنظر:  أنظر:  2

 فمسطيفمعاوية)رشا حاج إبراىيـ(، استغبلؿ الممكية الفكرية بالوسائؿ االلكترونية ،مؤتمر حماية حقوؽ الممكية الفكرية في أنظر:   3
 3ص  ،2009فمسطيف ،  جامعة النجاح الوطنية ،،–التحديات واآلفاؽ المستقبمية – 



123 
 

نشر المصنؼ مف قبؿ ،1البيئية الرقمية في لمؤلؼ والمصنفاتوعموما ، فإف أىـ طرؽ التعدي وانتياؾ حقوؽ ا     
النسخ والمصؽ تعتبر تعديا ليو يعد تعديا عمى حؽ المؤلؼ، و إدور النشر اإللكترونية دوف إذف المؤلؼ أو المتنازؿ 

نسخا غير التثبيت عمى الدعائـ اإللكترونية يعد ، و التعديؿ والتوزيع  و ،عمى المصنؼ المحمي وكذا إعادة النسخ
ف مجرد نشر المصنؼ عمى شبكة اإلنترنيت دو  ،والتحميؿ عمى أجيزة الحاسب والتوزيع والتحوير لممصنفاتو   مشروع

ا عبر شبكة دوف ترخيص يعد تقميدا لممصنؼ يبث األغاني وتوزيع ترخيص مف صاحب الحؽ يعد تعديا ،وأيضا
  وكذا المحمي

 .ستخداـ أو تداوؿ الحؽ أي حصوؿ غير شرعي عمى ىذه المنتجات أو اإل

أية وسيمة أخرى انتياكا ألشخاص آخريف عبر اإلنترنيت أو كما تعد عممية إعادة توزيع المصنفات الرقمية        
 . 2يذه المصنفات الرقمية المحميةلحقوؽ الممكية الفكرية ل

والتي تتـ بالدخوؿ إلى ،  3الجرائـ المعموماتيةأما بالنسبة لمجرائـ المتعمقة بالحاسوب ) الكمبيوتر( فيطمؽ عمييا       
حاسوبي معيف بدوف ترخيص ، فظيرت عمى إثرىا ما يسمى بالقرصنة المعموماتية وتكوف عف طريؽ الحصوؿ  ظاـن

عمى معمومات مخزنة في ذاكرة الحاسوب دوف وجو حؽ عف طريؽ الغش والتحايؿ باستعماؿ كممة سر والتي يمكف 
ف اليدؼ منو قرصنة البرامج والبيانات اإللكترون ية إما إلعادة انتاجيا أو نسخيا لبلستفادة الحصوؿ عمييا بالسرقة وا 

 .منيا وبيعيا لمحصوؿ عمى منفعة مادية منيا 

يكوف حرفيا وىو وقد ، النسخ في  أساساتتمثؿ  ، 4تتعرض برامج الكمبيوتر لكثير مف صور اإلعتداء ،وعموما      
ويتـ المجوء إليو لسيولة القياـ بو إضافة  ،البرنامج وممحقاتو بشكؿ عاـ بدوف أي تغيير أو تعديؿ إنتاج تقميد أو إعادة

أما النسخ غير الحرفي  ،ثمف الدعامة المادية لمبرنامج وركيزتو التي تحتويو النخفاضإلى التكمفة المتواضعة وذلؾ 
، وكذا 5مصنؼ جديدكالمنسوخ  الشيءواإلستحواذ عمى أفكار الغير ويتـ بذكاء لدرجة اعتبار  فيعني اإلنتحاؿ 

أو التمويو خباره أنيا نسخة غير أصمية اسوب عمى قرص وبيعيا لممشتري مع إف خبلؿ نسخ برامج الحالقرصنة م
 عميو بأنيا نسخة أصمية 

                                                           
 14رحايمي )محمد(، بميوشات )الزبير(،المرجع السابؽ، ص أنظر:   1
  62: ببلش) ليندة( ، المرجع السابؽ ، ص أنظر  2

 3ص  ،معاوية)رشا حاج إبراىيـ(،المرجع السابؽ وأيضا :

، يقترفيا مجرموف أذكياء يمتمكوف أدوات المعرفة التقنية وتوجو لمنيؿ مف  الخفاء"جريمة تقنية تنشأ في  تعرؼ الجريمة المعموماتية بأنيا:  3
 ."الحؽ في المعمومات وتطاؿ اعتداءاتيا معطيات الحاسب المخزنة والمعمومات المنقولة عبر شبكة المعمومات 

  الجامعي دار الفكر اإلسكندرية ،موذجي ،حجازي )عبد الفتاح بيومي (،مكافحة جرائـ الكمبيوتر واإلنترنيت في القانوف العربي النأنظر: 
 .33ص  ، 2008               

 6ص  العيدوني أحمد )وداد(،المرجع السابؽ، أنظر:  4
 582،583خالد) ممدوح ابراىيـ (، المرجع السابؽ، ص أنظر:   5
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ع تحميؿ برامج معينة عمى أجيزة الحاسب المختمفة التي تباع لممشتري يإعادة البومف صور اإلعتداء أيضا       
  .ويتـ بيع الجياز لو متضمنا برامجا غير مرخصة بخسثمف  البرامج أو بدفعوبالتالي ال يقـو المشتري بدفع قيمة تمؾ 

التعدي مف قبؿ المستخدـ النيائي وغالبا ما يتـ ذلؾ بشراء نسخة أصمية واحدة مف البرنامج واستخداميا عمى أكثر و 
، وأيضا واحدة  مف حاسب فيتـ استخداـ البرنامج لعدة مرات دوف الحصوؿ عمى رخصة باستخدامو ألكثر مف مرة

لحاسب لنسخيا دوف ترخيص ومف التعدي مف خبلؿ شبكة اإلنترنيت ، بحيث تقـو بعض مواقع الويب بإتاحة برامج ا
 الحاسب وتحميميا عمى جيازه .برمج قـو مستخدـ الشبكة بنسخ ثـ ي

إيجابية وأخرى سمبية تعجز  نتائجاإلشارة إلى أنو ترتب عمى النشر اإللكتروني لممصنفات األدبية والفنية وتجدر       
أصحاب الحقوؽ في البحث عف  بدأ لذا ،المصنفات ليذهالقوانيف الوطنية ذات الصمة عف توفير الحماية البلزمة 

والمقصود بيا ، " يطمؽ عمى ىذا النوع " الحماية الخاصة أو الذاتية ما وأ التشفير رى لحماية مصنفاتيـ مثؿآليات أخ
ئؿ فعالية ىي ائؿ تكنولوجية ، ومف أكثر الوسانفسيـ باستخداـ وسحاب الحقوؽ أصنفات بمعرفة أصوفير الحماية لممت

التدابير التكنولوجية التي أمكف ألصحاب الحقوؽ بفضميا السيطرة عمى مصنفاتيـ واستغبلليا عف طريؽ الترخيص 
 التكنولوجية إلى نوعيف:ائؿ س، وتنقسـ الو  1صوؿ عمى عائد مالي مقابؿ ذلؾحلمغير باستعماليا وال

تيدؼ إلى إعاقة الحصوؿ عمى المصنؼ واإلستفادة منو إال لمف يحمؿ  التي ،التدابير التكنولوجيةوىو  النوع األوؿ
 .ترخيصا مف صاحب الحؽ ومف أمثمة تمؾ التدابير التكنولوجية التشفير

مثؿ العبلمات المائية الرقمية وىي معمومات مشفرة يتـ إلحاقيا  ،المعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ وىي النوع الثاني
ويرات غير مرئية تقترف بالمصنؼ تمكف صاحب الحؽ مف التعرؼ حأو تعديبلت أو ت،بالمصنؼ في صورة رقمية 

 ع النسخ غير المرخص بيا تبعمى المصنؼ وت

 .2ا تتيح إمكانية تتبع النسخ غير المشروعةوىذه الوسيمة ال تمنع اإلعتداء ولكني Serverوالمطالبة بإزالتيا مف 

ال أنو سرعاف ما ظيرت أساليب تكنولوجية مضادة تيدؼ إلى إبطاؿ مفعوؿ التدابير التكنولوجية التي ابتدعيا إ      
الضرورية إلدارة الحقوؽ مف أجؿ الحصوؿ عمى المصنفات  المعموماتأصحاب الحقوؽ أو التحايؿ عمييا أو تغيير 

 تكنولوجياالرقمية واإلستفادة منيا بدوف أي مقابؿ ألصحاب الحقوؽ ، ومف األمثمة عمى ذلؾ األجيزة التي تعتمد عمى 
 صنفاتيـ.حقوؽ لحماية ملمتعرؼ عمى الشفرة وفكيا فيذه األجيزة تبطؿ التدابير التكنولوجية التي يستخدميا أصحاب ال

التصنيع أو االستيراد دوف وجو حؽ بغرض  فيتتمثؿ اإلعتداءات المرتبطة بالتحايؿ عمى التدابير التكنولوجية و       
البيع أو التأجير أو التداوؿ ألي مصنؼ  أو نسخ مقمدة أو ألية أجيزة أو وسائؿ أو أدوات مصممة أو معدة خصيصا 

يستخدميا المؤلؼ أو صاحب الحؽ المجاور لبث أو طرح لمتداوؿ أو لتنظيـ  لمتحايؿ عمى الحماية ، أو التقنية التي

                                                           
 8المرجع السابؽ ، ص ،الرقميالصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط أنظر:   1
2
 8، ص نفسوالمرجع  ،الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط الرقميأنظر:   
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التعطيؿ أو التعييب دوف وجو حؽ ألي حماية تقنية أو معمومات إلكترونية تستيدؼ تنظيـ  ، وكذاأو إدارة ىذه الحقوؽ
الحاسب أو تطبيقاتو أو  تحميؿ أو تخزيف الحاسب بأية نسخة مف برامجدارة الحقوؽ المقررة في القانوف ، وأيضا أو إ

  . 1قواعد البيانات دوف ترخيص مف المؤلؼ أو صاحب الحؽ أو خمفيما

بطاؿ مفعوؿ التدابير التكنولوجية أو التحايؿ عمييا أو تغيير المعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ مف ولما كاف إ      
ير الحصوؿ عمى المصنفات بدوف دفع أي شأنو المساس بحقوؽ المؤلفيف وتعريض مصالحيـ لمخطر ألنو يتيح لمغ

مقابؿ ألصحابيا ، فقد كاف مف الضروري تدخؿ المشرع لحماية التدابير التكنولوجية وحظر التحايؿ عمييا ، وعمى 
ىذا المجاؿ إبراـ اتفاقيتا اإلنترنيت األولى خاصة بحؽ المؤلؼ  فيالمستوى الدولي أثمرت جيود منظمة الويبو 

اإلنترنيت األولى والثانية خاصة بفناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية والمعروفة باتفاقية  والمعروفة باتفاقية
 كما سيأتي بيانو . 1996اإلنترنيت الثانية عاـ 

 ة نيالفقرة الثا
 اإلنترنيت األولى( معاهدةمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )  

بتوفير الحماية أفضؿ لحقوؽ  كفيمةاستمرت الجيود الدولية في البحث عف إمكانية إيجاد أساليب متطورة      
شأف حؽ المؤلؼ المؤلفيف في البيئة الرقمية ، إلى أف أثمرت الجيود بفضؿ منظمة الويبو عف إبراـ معاىدة الويبو ب

، وقد دخمت حيز النفاذ في 1996ديسمبر  20خبلؿ المؤتمر الدبموماسي المؤرخ في  (WCT المعروفة اختصارا بػػ )
معاىدة الويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي ، كما نجـ عف نفس المؤتمر معاىدة أخرى ىي 2002مارس  06

كيفية حماية حقوؽ  افتعالجا م( ويطمؽ عمى ىاتيف المعاىدتيف اتفاقيتا اإلنترنيت ألنيWPPT) ػػػػالمعروفة اختصارا ب
 . 2عبر شبكة اإلنترنيت المجاورة والحقوؽالمؤلؼ 

عف الحدود المقررة  بالتراجع( الباب أماـ زيادة حدود الحماية المقررة لحؽ المؤلؼ وال تسمح WCTوتفتح معاىدة ) 
 جمية مف الديباجة ونص المادة األولى منيا . بصفةبموجب اتفاقية برف ، ويتضح ذلؾ 

وقد جاءت الديباجة مؤكدة عمى أف األطراؼ المتعاقدة قد رغبت في إبراـ ىذه االتفاقية لتطوير حؽ المؤلفيف في       
 األطراؼباجة عمى إقرار يمصنفاتيـ األدبية والفنية والحفاظ عمييا بطريقة تكفؿ ىذه الحماية ، كذلؾ فقد أكدت الد

اص لبعض القواعد المعموؿ بيا إليجاد حموؿ مناسبة لممسائؿ بالحاجة إلى قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخ
                                                           

1
 64، المرجع السابؽ، ص أنظر: ببلش) ليندة(    

 5،4 المرجع السابؽ، ص ،في المحيط الرقميأنظر: الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة     2
 جميعي)حسف(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط الرقمي ، ندوة الويبو الوطنية حوؿ حقوؽ الممكية الفكرية وأيضا :

 ديسمبر 16 – 13،نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع معيد الدراسات الدبموماسية ، القاىرة ، لمدبموماسييف                 
 2، ص2004                

 TAFFOREAU (P),op,cit,p 457            َأٌضا:                                                                                                      
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وذلؾ بصفة خاصة لما   ،الناجمة عف التطورات الحديثة في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية
مع ضرورة ،بيا  واالنتفاعلمتكنولوجيا في مجاؿ المعمومات واإلتصاالت مف أثر عميؽ في ابتكار المصنفات األدبية 

 .العمؿ عمى أال تضر ىذه التكنولوجيا بحقوؽ المؤلفيف حينما تجعؿ اإلعتداء عمى حقوقيـ أكثر سرعة وسيولة تامة 

مف اتفاقية برف  20فإف ىذه المعاىدة تعتبر اتفاقا خاصا بالمعنى الذي تحدده المادة  األولىوبموجب المادة       
وليست  لحماية المصنفات األدبية والفنية بالنسبة إلى األطراؼ المتعاقدة مف بمداف اإلتحاد المنشأ بموجب تمؾ االتفاقية

حؽ أو التزاـ مف الحقوؽ وااللتزامات ليذه المعاىدة أي صمة بمعاىدات أخرى خبلؼ اتفاقية برف وال تخؿ بأي 
 لحقوؽ المؤلؼ . العالميةبس واالتفاقية ياتفاقيتي التر كالمترتبة عمى أي معاىدة أخرى 

كما أكدت المعاىدة عمى أنو ال يوجد فييا ما يحد مف اإللتزامات المترتبة وقت إبراميا عمى األطراؼ المتعاقدة       
  .1971إلى اتفاقية برف مشيرة إلى وثيقة باريس بعضيا تجاه البعض اآلخر استنادا 

وممحؽ  21إلى  1مف المادة األولى عمى األطراؼ المتعاقدة أف تراعي المواد مف  4في الفقرة جبت االتفاقية وقد أو 
 . 1اتفاقية برف

مع مجموعة مف األمور األساسية وأىميا النصوص التي تنطبؽ  تعامميا (WCTالويبو )  مميزات اتفاقية مفو      
عمى الوسط أو الوسائط الرقمية وبما يتيح اإلنتفاع بالمصنفات ذات األشكاؿ الرقمية واألعماؿ التي يتـ تداوليا عبر 

واردة عمى تمؾ ال والقيودوكذلؾ اإلستثناءات  ،ومف أىميا تمؾ الحقوؽ المتصمة بتخزيف وبث األعماؿ ،شبكة اإلنترنيت
  .الحقوؽ ووضعيا لتدابير لتفادي مشكبلت التكنولوجيا الرقمية

قد كاف اليدؼ مف عقد معاىدة الويبو لحؽ المؤلؼ وبالنسبة لممصنفات المشمولة بالحماية في المحيط الرقمي ف      
ىو شموؿ أحكاميا حماية المصنفات األدبية والفنية أو عمى وجو التحديد حؽ المؤلؼ لمصنفات جديدة لـ تكف ضمف 

منيا :"  2فقد ورد في المادة ، منصوص عميو في اتفاقية برف ووضعت ليا نظاـ حماية وشروط واستثناءات  ما ىو
بموجب حؽ المؤلؼ أوجو التعبير وليس األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمؿ أو مفاىيـ  الممنوحةية تشمؿ الحما

  ".الرياضيات في حد ذاتيا

مف اتفاقية برف في شأف الحماية المنصوص عمييا في ىذه  6إلى  2وتطبؽ األطراؼ المتعاقدة أحكاـ المواد مف 
 .2المعاىدة مع ما يمـز مف تبديؿ

                                                           
نفاذىا ، ندوة الويبو الوطنية عف  التميوني )بساـ( أنظر:  1  الممكية الفكرية، حماية حؽ المؤلؼ عمى اإلنترنيت ، إدارة الحقوؽ الرقمية وا 

 مسقط والصناعة ووزارة اإلعبلـ ، ةنظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة التجار  ،لمصحفييف 
 .  3ص ،2004مارس  22 

  (WCT) مف اتفاقية الويبو لحؽ المؤلؼ  3المادة :راجع   2
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مف االتفاقية لبسط الحماية عمى برامج الحاسب اآللي باعتباره مصنفا أدبيا رقميا وجاء  4جاء نص المادة  وقد     
تطبؽ تمؾ  ، ومف اتفاقية برف 2نصيا كالتالي :" تتمتع برامج الحاسوب باعتبارىا مصنفات أدبية بمعنى المادة 

 "شكميا.الحماية عمى برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنيا أو 

وىي البيانات المجمعة   ،معالجا لمسألة ىامة لـ تسبؽ التفاقية برف أف عالجتيا 5في حيف جاء نص المادة        
مف االتفاقية أف البيانات أو المواد المجمعة ميما كاف شكميا والتي استحقت الحماية بسبب  5ت المادة حفقد وض

إال أف تمؾ الحماية ال تمتد إلى  ،كارا ويجب حمايتيا عمى ىذا األساسطريقة اختيارىا أو تجميع محتوياتيا تشكؿ ابت
المعمومات أو البيانات ذاتيا وال تؤثر أيضا عمى حقوؽ التأليؼ لممواد التي تتكوف منيا تمؾ البيانات ػأو المعمومات 

تمؾ المعمومات دوف أف  المجمعة وىذا يعني أف مناط  الحماية وفقا ألحكاـ االتفاقية ىو الجيد المبذوؿ في ترتيب
تؤثر عمى المعمومات نفسيا والتي تكوف محمية أو غير محمية بحؽ المؤلؼ ، بمعنى أف انطباؽ الحماية عمى قواعد 

 .1البيانات ينصب عمى التجميع في حد ذاتو ، فبل يشترط فيما تجمع أف يكوف بداية محميا

( ضمف نصوص أحكاميا الحقوؽ التي تدخؿ في حمايتيا WCTوقد اشتممت اتفاقية الويبو لحؽ المؤلؼ )       
 المتعمقة أساسا بالمعموماتية و 

احتوت معاىدة الويبو بشأف حؽ المؤلؼ بعض األحكاـ التي تتعمؽ بحؽ النسخ وتطبيؽ ذلؾ الحؽ عمى فقد      
لعدـ كفاية ما  ظرعمى أنو وبالن،تعميمات تخزيف المصنفات في صورة رقمية عمى أي وسيط أو دعامة إلكترونية 

لذلؾ فقد اعتمد  ،احتوت عميو معاىدة الويبو مف أحكاـ في شأف تطبيؽ حؽ النسخ عمى المصنفات المخزنة رقميا
مف اتفاقية برف   9المؤتمر الدبموماسي بيانا ورد فيو أف حؽ النسخ ) اإلستنساخ (، وكما ورد بو نص المادة 

ة عمى نص المادة سالفة الذكر ( تنطبؽ انطباقا كامبل عمى المحيط الرقمي االستثناءات المسموح بيا في تمؾ االتفاقي)
 .2وعمى االنتفاع بيذه المصنفات التي تأخذ شكبل رقميا

وبناء عمى ذلؾ فإف االستنساخ الرقمي أيا ما كاف شكمو أو كانت صورتو وأيا ما كانت مدتو يعد مف قبيؿ االستنساخ 
وىو ما يؤدي في ذات الوقت إلى السماح لمدوؿ األعضاء بالنص عمى ، 3مف اتفاقية برف 9في مفيـو المادة 

  .االستثناءات المتاحة في اتفاقية برف

                                                           
نفاذىا، المرجع السابؽ، ص  التميوني )بساـ( أنظر: أنظر:  1   4، حماية حؽ المؤلؼ عمى اإلنترنيت ، إدارة الحقوؽ الرقمية وا 

 لحماية، ندوة الجمعية الدولية -خواطر وتأمبلت –المشكبلت القانونية في مجاؿ المعموماتية وأيضا : محمد حساـ ) محمود لطفي( ،
 بإشراؼ الجمعية المصرية "،تحديات حماية الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي"الممكية الفكرية بعنواف:  
 91ص ،1997أكتوبر  23 -21مف ، القاىرة  ،لحماية الممكية الصناعية 

 7، المرجع السابؽ، ص جميعي)حسف(، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط الرقمي أنظر:  2
 9،المرجع السابؽ، ص البدراوي) السيد حسف(،معايير الحماية الدولية في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورةوأيضا: 

 أنظر:  3
ETAHANI  BARNAT (C),op,cit,p 
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حؽ المؤلؼ في ويتمثؿ  ،1لتوزيع ) الحؽ في تقرير النشر ألوؿ مرة (الحؽ في اكما أكدت االتفاقية عمى       
،ونصت عمى ع وأي طريؽ آخر لنقؿ الممكية يمصنفو ونسخو تحت تصرؼ الجميور عف طريؽ البوضع أصؿ  في

  2، وتركت االتفاقية لكؿ دولة الحؽ في األخذ بفكرة استنفاذ الحؽ وطنيا أو فكرة استنفاذه دوليا 6ىذا الحؽ المادة 

 السينمائية( بأف يتمتع مؤلؼ برامج الحاسوب والمصنفات WCT )حؽ المؤلؼ مف معاىدة 7أقرت المادة كما      
الوطني لؤلطراؼ المتعاقدة بالحؽ ومؤلفو المصنفات المجسدة في تسجيبلت صوتية كما ورد تحديدىا في القانوف 

  .االستئثاري في التصريح بتأجير النسخة األصمية أو غيرىا مف نسخ مصنفاتيـ لمجميور ألغراض تجارية

تتمخصاف فيما إذا تعمؽ الموضوع ببرنامج حاسوب ولـ يكف البرنامج ذاتو ىو موضوع  فذلؾ حالتا ويستثنى مف 
التأجير األساسي أو إذا تعمؽ الموضوع بمصنؼ سينمائي ما لـ يكف ذلؾ التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلؾ 

 . 3المصنؼ بما يمحؽ ضررا ماديا بالحؽ اإلستئثاري في االستنساخ

ضافة إلى ما سب       يتمثؿ في حؽ المؤلفيف  ، والذي4حؽ نقؿ المصنؼ إلى الجميور ؽ نصت االتفاقية عمىوا 
بما في ذلؾ وضع المصنؼ تحت تصرؼ الجميور  يؿ العاـ لممصنؼ بسمؾ أو بدوف سمؾفي الترخيص بالتوص

  بحيث يتسنى لكؿ منيـ أف يطمع عميو في المكاف والزماف الذي يختاره منفردا . 

 لةمجموعة مف االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدو  قد أوردتوبالرجوع إلى معاىدة الويبو لحؽ المؤلؼ نجدىا       
 لمجابية مشاكؿ التكنولوجيا الرقمية وتتمثؿ ىذه اإللتزامات في :

تحدد نصوص اتفاقية الويبو أحكاما  فمـ  لتزامات متعمقة بالتدابير التكنولوجية عف طريؽ الجزاءات الجنائيةإ
ىا توقع دصريحة ومحددة تتعمؽ بتطبيؽ عقوبات أو جزاءات جنائية منصوص عمييا كما وكيفا وتفصيبل ضمف موا

تحايؿ عمى التدابير التكنولوجية التي تكوف محؿ استخداـ مف جانب المؤلفيف عمى مصنفاتيـ وتمثؿ ص يعمى أي شخ
 د مخالفة قانونية ، حيث وضعت االتفاقية القاعدة وتجسـ يصرح بيا مف جانب أصحابيا اعتداءا مباشرا عمى أعماؿ ل

  
                                                           

 (WCT) مف اتفاقية الويبو  6المادة  : راجع  1
2
فإذا ما تـ األخذ باإلستنفاذ الوطني يسيطر المؤلؼ عمى أي عممية استيراد لمصنؼ مف مصنفاتو فبل يعد الترخيص بالطرح لمتداوؿ في     

  .مناصفة زيادة أو نقصانا مف بمد إلى آخر متفاوتةو مف األخذ بأسعار فلو في بمد آخر وىو ما يمكف المؤلؼ أو خمو تدابأي دولة ترخيصا 
أما إذا ما تـ األخذ باإلستنفاذ الدولي فيعد ترخيص المؤلؼ بطرح مصنفو في دولة ما ترخيصا منو بتداولو في أي دولة أخرى ، ولو كاف 

ار متفاوتة زيادة أو نقصانا مف منشأ المصنؼ بمدا ال تحمي حؽ المؤلؼ حماية كافية ، وىو ما ال يمكف المؤلؼ أو خمفو مف األخذ بأسع
و فبمد آلخر فتصدر نسخ رخيصة مف البمد التي يباع فييا أرخص إلى بمد آخر يباع فييا بسعر أعمى دوف أف يكوف في وسع المؤلؼ أو خم

 ..اإلعتراض عمى ذلؾ 
 91ص ،، المرجع السابؽ -خواطر وتأمبلت –محمد حساـ ) محمود لطفي( ، المشكبلت القانونية في مجاؿ المعموماتية  أنظر:

 الجامعة  دار اإلسكندرية ، عبد اهلل )عبد الكريـ عبد اهلل( ، الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة االنترنيت ، : أنظر  3
 .265ص ، 2009 الجديدة،                   

 .(WCT) مف معاىدة الويبو  8راجع : المادة   4
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ت لتشريعات عمى حؽ المؤلؼ ، ثـ ترك عتداءايؿ أو امناسبة وجزاءات فعالة لردع أي تح وىي وضع حماية ،العامة
ورد النص عميو في  لما ايا وكيفية تنفيذىا وذلؾ طبقضعاإلختصاص في تقدير العقوبات وو الدوؿ األطراؼ فييا 

مف اتفاقية الويبو حيث نصت عمى أنو "عمى األطراؼ المتعاقدة أف تنص في قوانينيا عمى حماية مناسبة  11المادة 
وعمى جزاءات فعالة ضد التحايؿ عمى التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعمميا المؤلفوف لدى ممارسة حقوقيـ بناءا 

مف مباشرة أعماؿ لـ يصرح بيا المؤلفوف المعنيوف ولـ يسمح بيا القانوف فيما يتعمؽ ي تمنع عمى ىذه المعاىدة والت
 بمصنفاتيـ ".

وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد نفذت أحكاـ معاىدة الويبو بشأف حؽ المؤلؼ ،فشممت قوانينيا نصوصا       
المعمومات، وتشمؿ العقوبات الزجرية في قانونيا المدني لمحماية ضد التحايؿ عمى تدابير التحكـ في الوصوؿ إلى 

ألؼ  500عمى حجز وتدمير األجيزة أو المنتجات المستخدمة في التحايؿ غير المشروع، وعقوبات جنائية تصؿ إلى 
شأف ا يقر قانوف الواليات المتحدة األمريكية جزاءات بمدوالر والسجف لمدة تصؿ إلى سنة أو كمييما في حالة العود، ك

شيرا في حالة التجاوز غير المصرح بو لتدابير الرقابة والوصوؿ  12ما يتعمؽ بعقوبة الغرامة والسجف لمدة ال تتجاوز 
لحماية والتوزيع وأعماؿ مماثمة مف األجيزة المخصصة أساسا لمتغمب عمى التدابير األمنية  إلى اإلنتاج غير المشروع

 .1لتي تشكؿ تحايبل عمى التدابير التكنولوجيةالبيانات وغيرىا مف العقوبات لؤلفعاؿ ا

وكذلؾ تعتبر الدولة الجزائرية مف الدوؿ التي أدركت خطورة الجرائـ اإلفتراضية وكذلؾ األفعاؿ التي تعد خرقا       
 لحقوؽ الممكية الفكرية، وبالتالي إلزامية معاقبة مرتكبييا، فخصصت مجموعة  مف القوانيف سواء الجديدة أو بتعديؿ

 الموجودة بتوفير مساحة حمائية معتبرة، ومف بيف ىذه القوانيف عمى سبيؿ المثاؿ.

،وقد جاء  2ـاإلعبل تالمتعمؽ بالقواعد الخاصة بالوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا 04/ 09القانوف رقـ        
منيا  مكافحتيا، وقد تضمف عدة نقاطجموعة مف القواعد لموقاية مف الجرائـ اإلفتراضية ودعـ وسائؿ لقانوف بمىذا ا

المعموماتية والمعطيات  لممنظومةتعريؼ بالجرائـ المتصمة بتكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ ، وضع تعريفات تقنية 
بحركة السير واإلتصاالت التكنولوجية ، وضع قواعد خاصة بمراقبة ومقدمي الخدمات والمعطيات المتعمقة 

وحجز المعطيات والمعمومات، إلزاـ مقدمي الخدمات تفتيش المنظومات المعموماتية اإلتصاالت اإللكترونية وكذا 
بمساعدة السمطات المكمفة بإجراء تحريات قضائية، إنشاء ىيئة وطنية لتنشيط وتنسيؽ عمؿ السمطات المكمفة بمكافحة 

 الجريمة اإلفتراضية، النص عمى مبادئ المساعدة القضائية الدولية.  

                                                           
 في القانوفمي عجاج)وجدي محمد(، الحماية القانونية الدولية لممصنفات األدبية والفنية ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه يالبأنظر:   1

 241، ص  2014قوؽ، جامعة القاىرة ،كمية الح                      
يتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ   2009غشت سنة  5الموافؽ لػػ  1430شعباف عاـ  14مؤرخ في  09/04القانوف   2

شعباف عاـ  25بتاريخ  47المتصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ واإلتصاؿ ومكافحتيا المنشور في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  العدد 
 ـ  2009غشت سنة  16ىػػ الموافؽ لػػ  1430
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"ييدؼ ىذا القانوف إلى وضع قواعد خاصة بالوقاية مف الجرائـ المتصمة  :المادة األولى منوفي  حيث جاء
 بالتكنولوجيات اإلعبلـ واإلتصاؿ ومكافحتيا".

"يقصد في مفيـو ىذا القانوف بما  منو بتعاريؼ لبعض المصطمحات وجاء نصيا كالتالي: 2في حيف جاءت المادة 
 يأتي:

لوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ : جرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات المحددة في الجرائـ المتصمة بالتكنو -أ
قانوف العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسيؿ ارتكابيا عف طريؽ منظومة معموماتية أو نظاـ لئلتصاالت 

 اإللكترونية .

بعضيا البعض أو المرتبطة، يقـو واحد منظومة معموماتية :أي نظاـ منفصؿ أو مجموعة مف األنظمة المتصمة ب -ب
 منيا أو أكثر بمعالجة آلية لممعطيات تنفيذا لبرنامج معيف .

لموقائع أو المعمومات أو المفاىيـ في شكؿ جاىز لممعالجة داخؿ منظومة أي عممية عرض  معطيات معموماتية: -ج
 ...معموماتية تؤدي وظيفتيابما في ذلؾ البرامج المناسبة التي مف شأنيا جعؿ منظومة  ،معموماتية

واإلتصاالت اإللكترونية: أي تراسؿ أو إرساؿ أو اتقباؿ عبلمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو  -و
 معمومات مختمفة بواسطة أي ويمة إلكترونية".

  .تصاؿ ومكافحتو"تنشأ ىيئة وطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بالتكنولوجيات اإلعبلـ واإل 13كما تنص المادة 

حيث استحدث المشرع الجزائري في ىذا القانوف ، 021-16بموجب القانوف رقـ قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ      
"، ولقد نص في كؿ مف اسما جديدا عالج فيو ما اصطمح عمى تسميتو" المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات 

 ومنياعمى أىـ الجرائـ التي تستيدؼ األنظمة المعموماتية وعقوبة كؿ جريمة  8مكرر 394إلى مكرر  394المواد 
دخوؿ خمسة لؤلنظمة المعموماتية والبقاء غير المشروع فييا تعديؿ وحذؼ معطيات المنظومة أو اإلضرار بنظاـ 

المعموماتية تصميـ أو تشغيميا إثر الدخوؿ أو البقاء غير المشروع ، إدخاؿ أو إزالة أو تعديؿ معطيات في المنظومة 
 تجميع أو توفير أو نشر أو البحث عف معطيات تمكف مف إرتكاب الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات .

ألؼ دج إلى  50,000أشير إلى سنة وبغرامة مف  3مكرر عمى أف:" يعاقب بالحبس مف  394فمثبل تنص المادة 
منظومة لممعالجة اآللية لممعطيات  مفألؼ دج كؿ مف يدخؿ أو يبقي عف طريؽ الغش في كؿ أو جزء  100,000

 أو يحاوؿ ذلؾ.

 المنظومة.العقوبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات  تضاعؼ

                                                           
صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66المتمـ لؤلمر  2016يونيو  19الموافؽ لػ  1437رمضاف عاـ  14مؤرخ في  02-16القانوف قـ   1

ىػػ  1437رمضاف عاـ  17بتاريخ  37والمتضمف قانوف العقوبات ، المنشور بالجريدة الرمية رقـ  1966يونيو  8الموافؽ لػػػ  1386
  2016يونيو  22ػػ الموافؽ لػ
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ذا ترتب عمى األفعاؿ المذكورة أعبله تخريب نظاـ أشغاؿ المنظومة تكوف العقوبة الحبس مف ستة ) ( أشير إلى 6وا 
 دج . 150,000دج إلى  50,000( والغرامة مف 2سنتيف )

دج 1,000,000ف إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف يمف شير  سعاقب بالحبيفنصت عمى أف:"  2مكرر 394أما المادة 
 كؿ مف يقـو عمدا وعف طريؽ الغش لما يأتي: 5,000,000إلى 

أو نشر أو اإلتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسمة عف طريؽ تصميـ أو بحث أو تجميع أو توفير -1
 منظومة معموماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ.

ي غرض كاف المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدى الجرائـ المنصوص حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعماؿ أل-2
 .عمييا في ىذا القسـ"

عمى ما يمي:" مع اإلحتفاظ بحقوؽ الغير حسف النية، يحكـ بمصادرة األجيزة  6مكرر  394في حيف نصت المادة 
المعاقب عمييا وفقا ليذا القسـ، والبرامج والوسائؿ المستخدمة مع إغبلؽ المواقع التي تكوف محبل لمجريمة مف الجرائـ 

 عبلوة عمى إغبلؽ المحؿ أو مكاف اإلستغبلؿ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكيا".

انتيجت اتفاقية الويبو  فقد التزامات متعمقة بالمعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ عف طريؽ الجزاءات المدنية  
(WCT) مف ىذه االتفاقية  12مناسبة لمجزاءات الجنائية حيث أرست المادة أيضا ذات النيج بالنسبة لئلجراءات ال

الجزاءات المدنية عف ةطريؽ القوانيف الخاصة بالدوؿ األطراؼ في المعاىدة فألزمت القواعد التي بموجبيا يتـ تطبيؽ 
تتوافر عمـ أو  عمى كؿ مف يمارس عف قعجزاءات مناسبة وفعالة تو عمى  الدوؿ األطراؼ أف تنصفي قوانينيا الوطنية

ؿ اعتداء يقع في حيز الجزاءات المدنية المشار إلييا لديو أسباب تبرز ارتكابو أي عمؿ مف األعماؿ التي تمث
مميا ىذه تشمف الحقوؽ المحمية لممؤلؼ والتي باالتفاقية ويشكؿ اعتداء مكونا إلرتكاب جريمة مف الجرائـ عمى حؽ 

أي مف المعمومات الضرورية حذؼ أو تغيير بدوف تصريح أو إذف مف يقـو بويتعرض لمجزاءات المدنية كؿ  ،االتفاقية
إلى الجميور بدوف إذف مف يوزع أو يستورد ألغراض التوزيع أو يذيع أو ينقؿ  ، أوإلدارة الحقوؽ في شكؿ الكتروني

  .1ات الكترونية ضرورية إلدارة الحقوؽرت منيا معموميمع عممو بأنو قد حذفت أو غ مصنفات أو استنساخيا

ؼ يالمعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ بأنيا :"المعمومات التي تسمح بتعر  12مف المادة  2وتعرؼ الفقرة       
أرقاـ و المصنؼ ومؤلؼ المصنؼ ومالؾ أي حؽ في المصنؼ أو المعمومات المتعمقة بشروط اإلنتفاع بالمصنؼ 

عف المصنؼ أو ظاىرا لدى  نسخوعنصر مف تمؾ العناصر مقترنا  يالمعمومات متى كاف أوشفرات ترمز إلى تمؾ 
 . "نقؿ المصنؼ إلى الجميور

                                                           
1
 266،267عبد اهلل ) عبد الكريـ عبد اهلل ( ، المرجع السابؽ ، ص   
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وعموما، يقتصر دور المعاىدة ومف بعدىا التشريعات الوطنية عمى توفير واعتماد األحكاـ القانونية البلزمة      
ية وأنظمة إدارة المعمومات المتعمقة بالحقوؽ وذلؾ بعد أف تـ لتحقيؽ الحماية وتنظيـ اإلنتفاع بالتدابير التكنولوج

 . 1االتفاؽ عمى ترؾ وضع وتطبيؽ التدابير التكنولوجية ومعمومات إدارة الحقوؽ ألصحاب الحقوؽ ذاتيـ

كما تكفؿ تتعيد األطراؼ المتعاقدة بأف تتخذ وفقا ألنظمتيا القانونية التدابير البلزمة لضماف تطبيؽ ىذه المعاىدة      
تعد عمى الحقوؽ التي  ياألطراؼ المتعاقدة أف تتضمف قوانينيا إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أ

 .2لمنع التعديات والجزاءات التي تعد ردعا لتعديات أخرى ع الجزاءات العاجمةيتغطييا ىذه المعاىدة ، بما في ذلؾ توق

عمى تقييدات أو استثناءات  يتشريعو الوطن يلمطرؼ المتعاقد أف ينص ف مف المعاىدة يجوز10بموجب المادة و      
ال  لمحقوؽ الممنوحة لمؤلفي المصنفات األدبية والفنية بناءا عمى ىذه المعاىدة في بعض الحاالت الخاصة التي

 لممصنؼ وال تسبب ضررا بغير مبرر لممصالح المشروعة لممؤلؼ .تتعارض واإلستغبلؿ العادي 

 لثالثة الفقرة ا
 الصوتية )معاهدة اإلنترنت الثانية( تالتسجيال ياألداء ومنتج ية الويبو لحماية فنانياتفاق 

الويبو ية في المؤتمر بالدبموماسي لمنظمة تـ إبراـ معاىدة الويبو لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوت      
( وتعرؼ اختصارا بمعاىدة WCTتزامنا مع اتفاقية الويبو لحؽ المؤلؼ )  1996 ديسمبر 20المنعقد بتاريخ 

(WPPT)  األخرى لمعالجة القصور الذي انتاب معاىدة روما  يوقد جاءت ىذه المعاىدة ى ،3مادة 23وتتكوف مف
 .إذ أنيا لـ تعالج التطورات الحاصمة في الميداف الرقمي 

ا عمى األطراؼ المتعاقدة بعضيا اتجاه بعض يمف االلتزامات المترتبة حال ( ما يحدWPPTىذه المعاىدة ) يوليس ف
 . 1961بناءا عمى اتفاقية روما لعاـ 

فميس ليا أية صمة بيا وال تخؿ بأي حقوؽ أو التزامات  ه المعاىدة مع المعاىدات األخرى ما عف عبلقة ىذأ      
القميؿ مف مواطف المعاىدة ومف  يباتفاقية روما إال ف االستعانةومع ذلؾ فمـ يتـ ،  4ة رومايمترتبة عمييا بخبلؼ اتفاق

 باألحكاـ المتعمقة بمعايير األىمية لمحماية .وفيما يتعمؽ عمى وجو الخصوص خبلؿ اإلحالة إلييا 

                                                           
   مف اتفاقية برف واتفاقية التريبس إلى معاىدة الويبو بشأف حؽ  ، الحماية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورةجميعي )حسف( ، أنظر:  1

 28المرجع السابؽ، ص، المؤلؼ ومعاىدة الويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي  

  .(WCT)مف اتفاقية الويبو 14المادة  :راجع  2
 151ص المرجع السابؽ، مي عجاج)وجدي محمد(، يالب أنظر:  3
  الدار الجامعية اإلسكندرية،والتوزيع اإللكتروني وقانوف الممكية الفكرية واألدبية ، ةأحمد) سيد ابراىيـ ( قانوف التجارة اإللكتروني : أنظر  4

   95، ص 2005        
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(  مجمُعت مه الخعشٌفاث الخاصت بفىاوً األداء َالخسجٍل الصُحً WPPT)معاىدة الويبو وقد تضمنت     

، فىٍجج بزلك وٍج احفاقٍت سَما ، َمع رلك فإن لم حىص على حعشٌف مصطلح َالخثبٍج َغٍشٌا مه المصطلحاث 

 طلح إعادة البث.َمص اإلسخىساخ 

،حٍث  1الفقشة  4لُطىٍت الزي جاءث بً المادة اسٍت الخً أكذحٍا ٌزي اإلحفاقٍت، مبذأ المعاملت اسَمه المبادئ األ       

المعاممة التي  21 الفقرة 3فيـ في المادة يطبؽ كؿ طرؼ متعاقد عمى مواطني سائر األطراؼ المتعاقدة كما ورد تعر ي
لحؽ في مكافأة عادلة تعمؽ بالحقوؽ اإلستئثارية الممنوحة صراحة في ىذه االتفاقية وايعمى مواطنيو فيما طبقيا ي

وال يطبؽ ىذا اإللتزاـ ما داـ الطرؼ المتعاقد اآلخر يستفيد مف  ،مف ىذه المعاىدة 15يا في المادة المنصوص عمي
 . 2(WPPTمف معاىدة الويبو ) 3الفقرة  15عمى المادة  اءالمسموح بيا بن التحفظات

مف  18المتعاقدة أحكاـ المادة  األطراؼ( تطبؽ عمى WPPTمف معاىدة الويبو ) 1الفقرة  22وطبقا لممادة      
اتفاقية برف مع ما يمـز مف تبديؿ عمى حقوؽ فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية المنصوص عمييا في ىذه 

مف ىذه المعاىدة عمى أوجو  5صر تطبيؽ المادة يجوز لمطرؼ المتعاقد أف يق 1قرة المعاىدة وبالرغـ مف أحكاـ الف
 .ىذه المعاىدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلؾ الطرؼ  األداء المنجزة بعد دخوؿ

االتفاقية مواطنو  ىذه يةيتمتع بحماية ىذه االتفاقية منتجو التسجيبلت الصوتية وفنانو األداء ، كما يتمتع بحماو      
ة ياألىمشروط شأنيـ  يف تتوافر فيالذ ،مف ىذه االتفاقية 1،2الفقرتيف  3الدوؿ األطراؼ المخاطبوف بنص المادة 

  .3روما اتفاقيةالمنصوص عمييا في 

ميا مأف المصنفات التي تش. (WPPTاتفاقية الويبو )أما بالنسبة لممصنفات المتمتعة بالحماية فيستفاد مف نصوص 
ة يوكذا كؿ تسجيؿ صوتي مثبت أيضا سواءا كانت المثبتات أدب ،كؿ أداء مثبت أو كؿ تمثيؿ لو،حمايتيا نوعاف ىما 

 .4وذلؾ طبقا لمفيـو أحكاـ ىذه االتفاقيةأو فنية 

فقد نصت عمييا المادة ،فبالنسبة لمحقوؽ المعنوية  ،مف الحقوؽ المعنوية والمادية  بمجموعةويتمتع فنانو األداء       
 االحتفاظوتتمثؿ في حؽ فناني األداء ونسبة أدائيـ إلييـ وكذا حقيـ في  ،1996 (WPPTمف معاىدة الويبو ) 5

ؼ المتعاقد المطموب الطر حكميا تشريع يبحقوقيـ بعد الوفاة وكذا حقيـ في الطعف وذلؾ لممحافظة عمى حقوقيـ والتي 
بالحؽ في أف و المثبت في تسجيؿ صوتي  ـوأدائي يالسمع ظ فنانو األداء فيما تعمؽ بأدائيـكما يحتف الحماية فيو ،

                                                           
والتي نصيا :" يفيـ مف عبارة مواطني سائر األطراؼ المتعاقدة أنيا تعني فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية ىاذيف يستوفوف   1

األطراؼ المتعاقدة بموجب ىذه المعاىدة دوال متعاقدة ؿ معايير األىمية البلزمة لمحماية المنصوص عمييا في اتفاقية روما لو كانت ك
 مف ىذه المعاىدة "   2بموجب تمؾ االتفاقية وتطبؽ عمى األطراؼ المتعاقدة عمى معايير األىمية ىذه التعاريؼ التي تخصيا مف المادة 

  98،97أحمد) سيد ابراىيـ (،المرجع السابؽ، ص : أنظر  2
  (WPPT)  لويبومف معاىدة ا 4وراجع نص المادة  

 (WPPT)مف معاىدة الويبو 3راجع : المادة   3

 172-170ص  صالبيمي عجاج)وجدي محمد(، المرجع السابؽ ،لمزيد مف التفصيؿ حوؿ ىاذيف المصنفيف أنظر:   4
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 ـأيضا الحؽ في اإلعتراض عمى كؿ تحريؼ أو تشويو أو أي تعديؿ آخر ألدائي ـولي ،إليو ـأداؤى  ينسب بأف واطالبي
  .1ـسمعتيبيكوف ضارا 

التصريح  يفنانو األداء بالحؽ االستئثاري ف يتمتعفحقوؽ فناني األداء المالية في أوجو أدائيـ غير المثبتة أما       
أو تثبيت أوجو أدائيـ غير ،لؤلداء أف كاف مذاعا  سبؽإال إذا  ،بإذاعة أدائيـ غير المثبتة ونقميا إلى الجميور

  .2ثبتةمال

المباشر وغير  باالستنساخالمعاىدة بالحؽ االستئثاري في التصريح  مف 7يتمتع فنانو األداء وفقا لممادة  كما     
  .ألوجو أدائيـ المثبتة في تسجيبلت صوتية بأي طريقة أو بأي شكؿ كاف المباشر

بإتاحة النسخة األصمية أو غيرىا مف  التصريح يفإنو يتمتع فنانو األداء بالحؽ االستئثاري ف 8لممادة وفقا و      
تع فنانو األداء بالحؽ االستئثاري في التصريح بتأجير يتم، وكما قة أخرىيالنسخ لمجميور ببيعيا أو نقؿ ممكيتيا بطر 

تة في تسجيبلت صوتية لمجميور ألغراض تجارية حسب النسخة األصمية أو غيرىا مف النسخ عف أوجو أدائيـ المثب
 التعريؼ الوارد في القانوف الوطني لمطرؼ المتعاقد حتى بعد توزيعيا بمعرفة فناف األداء أو بتصريح منو .

 لمجميورصوتية تسجيبلت  في المثبتةلمتصريح بإتاحة أوجو أدائيـ يتمتع فنانو األداء بالحؽ االستئثاري و       
عمييا في مكاف وفي وقت يختارىما الواحد منيـ  االطبلعيمكف أفراد مف الجميور  اكية بمبوسائؿ سمكية أو السم

  .3بنفسو

في نفس الحقوؽ التي يتمتع بيا فنانو فتتمثؿ وفقا لبلتفاقية ،التسجيبلت الصوتية ما بالنسبة لحقوؽ منتجي أ      
 جير ، حؽ التوزيع ،حؽ إتاحة التسجيبلت الصوتية .األداء، وتتمثؿ في حؽ اإلستنساخ، حؽ التأ

عمى الحقوؽ المعنوية لمنتجي التسجيبلت الصوتية كما ىو الشأف  (WPPT)غير أنو لـ يتـ النص في معاىدة 
 بالنسبة لفنانو األداء 

 15المادة  في( بعض األحكاـ المشتركة ألصحاب الحقوؽ المجاورة WPPTىذا وقد تضمنت معاىدة الويبو)      
في فقرتيا األولى  15فطبقا لممادة  ،و النقؿ إلى الجميورفي مكافئة عادلة مقابؿ اإلذاعة أمنيا والخاصة بالحؽ 

يتمتع فنانو األداء ومنتجو التسجيبلت الصوتية بالحؽ في مكافئة عادلة واحدة مقابؿ االنتفاع المباشر أوغير المباشر 
 .ض تجارية إلذاعتيا أو نقميا إلى الجميور بأي طريقة كانتلمتسجيبلت الصوتية المنشورة ألغرا

                                                           
  117، المرجع السابؽ، ص (فتحي)نسيمة  أنظر:  1

 . 276ص وأيضا : عبد اهلل ) عبد الكريـ عبد اهلل( ، المرجع السابؽ ، 
 (WPPT) مف معاىدة الويبو 6راجع : المادة   2

 (WPPT) مف معاىدة الويبو 10راجع : المادة   3
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المنتفع بدفع  بيطال أف ينص في تشريعو الوطني عمى أف لمطرؼ المتعاقدفنصت عمى أنو يجوز  2أما الفقرة      
تشريعا ولمطرؼ المتعاقد أف يسف ،المكافئة العادلة الواحدة ىو فناف األداء أو منتج التسجيؿ الصوتي أو كبلىما 

اف األداء ومنتج التسجيؿ الصوتي باقتساـ المكافئة الواحدة إذا لـ يكف ىناؾ نوطنيا يحدد فيو الشروط التي تمـز ف
 .اتفاؽ بينيما 

لدى المدير العاـ  إخطار يودعومف ذات المادة يجوز ألي طرؼ متعاقد أف يعمف في  3كما أنو وبحسب الفقرة       
إال عمى بعض أوجو االنتفاع أو أنو سيحد مف تطبيقيا بطريقة أخرى وأنو لف  1الفقرة لمويبو أنو لف يطبؽ أحكاـ 

 . اإلطبلؽيطبؽ أحكاميا عمى 

اني األداء نمف االتفاقية تسري مدة الحماية الممنوحة لف 1الفقرة  11ما بالنسبة لمدة الحماية بموجب المادة أ      
تـ فييا تثبيت األداء في تسجيؿ عمى األقؿ مف نياية السنة التي سنة  50مى ىذه المعاىدة حتى نياية مدة بناءا ع

صوتي ، أما بالنسبة لمنتجي التسجيبلت الصوتية فإف مدة الحماية الممنوحة تسري بناءا عمى ىذه المعاىدة حتى 
 الصوتي . سنة مف تثبيت التسجيؿ 50قؿ اعتبارا مف نياية السنة التي تتـ في غضوف سنة عمى األ 50ة مدة نياي

( WPPTنصت اتفاقية الويبو ) ،الرقمية وفقا ألحكاـ المعاىدة لتزامات المتخذة لمجابية المشكبلتبللأما بالنسبة      
عمى أف تمتـز الدوؿ األطراؼ المتعاقدة في ىذه المعاىدة عمى أف تضمف قوانينيا الوطنية النص عمى  1996لسنة 

المنصوص عمييا في ىذه المعاىدة والتي يكوف مف شأنيا أف تضمف عقوبات جزاءات وتدابير فعالة لحماية الحقوؽ 
رادعة ألي اعتداء قد يقع عمى حؽ أو أكثر مف حقوؽ فناني األداء ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىذه الجزاءات 

  .بعضيا يتعمؽ بالتدابير التكنولوجية وبعضيا يتعمؽ بالمعمومات الضرورية البلزمة إلدارة الحقوؽ

أف تنص  18األطراؼ المتعاقدة بموجب المادة عمى يتوجب ، ف االلتزامات المتعمقة بالتدابير التكنولوجيةأما        
في قوانينيا عمى حماية مناسبة وعمى جزاءات فعالة ضد التحايؿ عمى التدابير التكنولوجية و الفعالة التي يستعمميا 

تباط بممارسة حقوقيـ بناءا عمى ىذه المعاىدة والتي تمنع مع مباشرة فنانو األداء ومنتجو التسجيبلت الصوتية باإلر 
أعماؿ لـ يصرح بيا فنانو األداء أو منتجو التسجيبلت الصوتية المعنيوف أو لـ يسمح بيا القانوف فيما يتعمؽ بأوجو 

 أدائيـ أو تسجيبلتيـ الصوتية .

يتوجب عمى األطراؼ المتعاقدة أف تنص في ف ،إلدارة الحقوؽاإللتزامات المتعمقة بالمعمومات الضرورية أما       
أف يحذؼ أو يغير قوانينيا عمى توقيع جزاءات مناسبة وفعالة عمى أي شخص يباشر عف عمـ أيا مف األعماؿ التالية 

ف يوزع أو يستورد ألغراض أل تروني تكوف ضرورية إلدارة الحقوؽ ، أودوف إذف أي معمومات واردة في شكؿ الك
 التوزيع أو يذيع أو ينقؿ إلى الجميور أو يتيح لو دوف إذف أوجو أداء أو نسخا عف أوجو أداء مثبتة أو تسجيبلت 
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تروني تكوف ضرورية إلدارة صوتيو مع عممو بأنو قد حذفت منيا أو غيرت دوف إذف معمومات واردة في شكؿ الك
انو أف يعرؼ أف تمؾ األعماؿ تحمؿ عمى ارتكاب تعد عمى أي حؽ مف الحقوؽ التي وىو يعرؼ أو كاف بإمكالحقوؽ، 

 . 1تمثميا ىذه المعاىدة أو تمكف مف ذلؾ أو تسيؿ ذلؾ أو تخفيو

ويقصد بعبارة المعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ كما وردت في ىذه المادة المعمومات التي تسمح بتعريؼ فناف      
التسجيؿ الصوتي وتسجيمو الصوتي ومالؾ أي حؽ في األداء والتسجيؿ الصوتي أو المعمومات  األداء وأدائو ومنتج

و التسجيؿ الصوتي وأي أرقاـ أو شفرات ترمز إلى تمؾ المعمومات متى كاف أي لمتعمقة بشروط االنتفاع باألداء أا
لدى نقؿ أداء مثبت أو تسجيؿ عنصر مف تمؾ المعمومات مقترنا بنسخة عف أداء مثبت أو تسجيؿ صوتي أو ظاىرا 

 . 2صوتي إلى الجميور أو إتاحة لو

جراءات لمعاىدة اتخاذ جميع التدابير واإلعمى الدوؿ األطراؼ في ىذه ا ( WPPTوقد أوجبت اتفاقية الويبو )     
زمة في بلالبلزمة لتنفيذ ما ورد النص عميو في نصوص موادىا وذلؾ بأف تقـو بإجراء التعديبلت والتغييرات ال

تشريعاتيا الوطنية بما يتوافؽ ويتماشى مع األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا وتستجيب لجميع المتغيرات الدولية 
جراءات تساعد لدوؿ األطراؼ باتخاذ ما يمـز مف إوالتطورات التكنولوجية التي تطرأ عمى العالـ في كؿ يـو تقـو ا

ما يضمف استمرار عممية النمو والتطور في شتى المجاالت التي مف المجتمع الدولي عمى مواكبة ىذه التغييرات وب
  .أف تعود عمى المجتمع الدولي أجمع والرفاىية والنماءشأنيا 

جانب كبير مف  ما طت إلى حدغكوف في حينيا قد توىذه االتفاقية بالرغـ مما شممتو أحكاميا مف حماية قد      
نحو  الدوؿ األعضاء في منظمة الويبو  جاهإال أنيا لـ تكف نياية المطاؼ في مسيرة ات ،حقوؽ فئة المستفيديف منيا

في شأف  (WPPT) الحظ الوفير مف الحماية في اتفاقية الويبو ينالواء خاصة أنيـ لـ اة فناني األديتنمية وتطوير حما
بيؽ قواعد دولية جة المستمرة في تطوانطبلقا مف حرص ىذه الدوؿ واقتناعيا بالحا ،حماية أدائيـ السمعي البصري

نيا إيجاد حموؿ مناسبة لممسائؿ الناجمة عف التطورات االقتصادية ،الثقافية، التكنولوجية ، وتداركا جديدة يكوف مف شأ
البصري واالنتفاع بو  يمف أثر عميؽ في إنتاج األداء السمع نيا بأىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتقاربيام

عمى تحقيؽ التوازف المطموب مف حقوؽ ىذه الفئة عمى أوجو أدائيـ ومصمحة الجميور عمى غرار االىتماـ  وحفاظا
معية الج 2007بالتوصيات التي أصدرتيا الدوؿ األعضاء بالمنظمة في جدوؿ أعماؿ التنمية التي اعتمدتو عاـ 

 ة ػػػػػػؿ المنظمػػسائؿ التنمية جزء ال يتجزأ مف عموالتي ترمي إلى اعتبار م ،لمنظمة الويبوالعامة لبلتفاقيات المنشئة 
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الدوؿ األعضاء بمنظمة الويبو معاىدة بيجيف بشأف األداء السمعي البصري التي  اوتحقيقا ليذه الغاية فقد أبرمت مؤخر 
غير أنيا لـ  24/06/2012اعتمدت في المؤتمر الدبموماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري في بيجيف في 

 .1تدخؿ حيز النفاذ إلى اليـو

مسألة  2005أكتوبر  5سبتمبر إلى  26نعقدت في التي ا 32كما بحثت الجمعية العامة لمويبو في دورتيا       
  .2حماية حقوؽ ىيئات اإلذاعة عمى المستوى الرقمي في شكؿ اتفاقية ، غير أنو لـ يتـ إقرارىا إلى اليـو

قد شممتا بيف أحكاميما نصوصا تحث الدوؿ WPPT و WCTتجدر اإلشارة في األخير أف اتفاقيتا الويبو و       
قدر ممكف مف ضماف  رالتعاوف الدولي سواء كاف ىذا التعاوف إداريا أو فنيا في مجاؿ تحقيؽ أكبالمتعاقدة عمى 

الحماية القانونية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة فيما بعضيا البعض أو فيما بينيا وبيف الدوؿ والمنظمات 
لمجاورة ، وقد تضمنتا نصوصا خاصة بتشكيؿ الدولية األخرى المعنية بحؽ المؤلؼ والحقوؽ ا واالتحاداتوالييئات 

اونيا في أداء مياميا ؽ ىذه األىداؼ عرفت بالجمعية ويعة التي تمثؿ دوؿ االتحاد في تحقيكياف يمتمؾ اآللية المطموب
 .وطبعا لكؿ معاىدة جمعيتيا الخاصة  مكتب دولي 

مف خبلؿ ىاتيف االتفاقيتيف يتجمى مدى إسياـ منظمة الويبو في تطوير الحماية الدولية لمممكية الفكرية  ،وماموع      
االتفاقيات التقميدية قصور جيود ىذه المنظمة في معالجة  عف التي أصبحت تشمؿ الممكية الرقمية وىو ما يكشؼ

ة الرقمية عمى أف جيود ىذه المنظمة لف تكمؿ بالنجاح لحماية الممكية الفكرية ومحاولة مواجيتيا لمتطورات التكنولوجي
ـ كؿ اعتداء عمى الممكية خبلؿ تشريعاتيا الداخمية التي تجر ما لـ تكف ىناؾ استجابة داخمية لمدوؿ لمضامينيا مف 

 الرقمية.

"معاىدة مراكش" وفي آخر اإلضافات لمجموعة حؽ المؤلؼ الدولية التي تديرىا الويبو ، أبرمت ىذه األخيرة        
لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفيف أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة 

 .3في مراكش 2013جواف  27المطبوعات في 
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قييدات واإلستثناءات عمى قواعد حؽ المؤلؼ توتمـز المعاىدة األطراؼ المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية مف ال      
تاحتيا في أنساؽ  ممكفوفيف ومعاقي البصر وذوي ل ىابما ييسر نفاذ ةمييألمسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعيا وا 

التي تخدـ ىؤالء المستفيديف بتبادؿ تمؾ المصنفات عبر ظمات نطبوعات إلييا ، ولمسماح لمممإعاقات أخرى في قراءة 
 ود .الحد

وتوضح المعاىدة أف األشخاص المستفيديف ىـ المصابوف بطائفة مف اإلعاقات التي تؤثر في قراءة المواد       
المطبوعة بفاعمية ،ويشمؿ التعريؼ العاـ األشخاص المكفوفيف أو معاقي البصر أو العاجزيف عف القراءة أو 

 . ةبسبب إعاقة جسدي األشخاص العاجزيف عف مسؾ كتاب واستخدامو

وتمنح المعاىدة األطراؼ المتعاقدة الحرية في تنفيذ أحكاميا مع مراعاة األنظمة والممارسات القانونية لدى ىذه      
شريطة أف تتوافؽ مع ، األطراؼ، ومنيا األحكاـ المتعمقة "بالممارسات أو المعامبلت أو اإلستخدامات المنصفة"

التزاماتيا بمعيار الخطوات الثبلث بناء عمى المعاىدات األخرى، ومعيار الخطوات الثبلث ىو عبارة عف مبدأ بسيط 
 .1مستخدـ لتحديد إف أمكف فرض استثناء أو تقييد بموجب القواعد الدولية الخاصة بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة 

 المبحث الثاني
 عزيز التعاون الدولي لحماية الممكية الفكرية و تسوية منازعاتها.دور الويبو في ت 

ببناء جسور التعاوف  "الويبو"اىتمت منظمة  ،يا التأسيسيةتفي إطار مساعييا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة في وثيق      
الدولي مف أجؿ دعـ حماية الممكية الفكرية عمى أوسع نطاؽ، وبناءا عمى ذلؾ بذلت المنظمة جيودا مضنية لتوسيع 

تعاونيا و تعاونيا ما بيف تعاوف مع منظمات دولية حكومية  فتنوع ،فعة قويةدأكبر و  ماخ  أطر لمتعاوف الدولي لتعطييا ز  
 ، وىو ما سنتناوؿ دراستو في )المطمب األوؿ( . انت أو متقدمة ؿ األعضاء نامية كمع الدو 

تكتؼ المنظمة بتعزيز التعاوف الدولي ، بؿ سخرت جيودىا لتسوية ما ينشب عف الممكية الفكرية مف  ـول      
 ، وىو ما سنتناوؿ دراستو في ) المطمب الثاني(تحكيـ والوساطةلم امنازعات فأنشئت  المنظمة لذلؾ مركز 

 المطمب األول
 .الوبيو كأداة تنسيق و تعاون

في ظؿ عالـ أثرت فيو ثورة االتصاالت التي اختزلت المسافات بيف دوؿ العالـ ، أدركت منظمة الويبو حتمية        
التركيز عمى تعزيز التعاوف الدولي في مجاؿ حماية أفضؿ لمممكية الفكرية في ظؿ توجو عالمي نحو نظاـ دولي جديد 

 حماية ومنو وفي سبيؿ دعـ ،بصفتيا المنظمة الدولية الرائدة ووكالة األمـ المتحدة المتخصصة في ىذا المجاؿوذلؾ 
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 كما ،1تتعاوف الويبو مع مختمؼ المنظمات الدولية الحكومية خاصة ألىدافياالممكية الفكرية وفي إطار تحقيقيا 
 .تتعاوف أيضا مع الدوؿ األعضاء

تعاوف  (رع ثافف )وفي بالتطرؽ لمختمؼ المنظمات الدولية التعاوف المؤسساتي (وؿأفرع )وفيما يمي سنتناوؿ في      
 .عضاءالويبو مع الدوؿ األ

 الفرع األول 
 التعاون المؤسساتي

فإف تحقيؽ  ،فضبل عف الجيود التي تبذليا الويبو لتدعيـ حماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى نطاؽ واسع دولي       
ومف بيف أىـ  ،ىذا الغرض يدخؿ في دائرة اىتماـ بعض المنظمات الدولية الحكومية خاصة والميتمة بالممكية الفكرية

إضافة إلى )الفقرة األولى(، وكاالتيا المتخصصة أىـ  المنظمات الدولية التي تتعاوف معيا الويبو األمـ المتحدة و
 اليوبوؼ )الفقرة الثالثة(.ومنظمة انية(، )الفقرة الثالتجارة العالمية  ةمنظم

 ولىأل الفقرة ا
 . ووكاالتها المتخصصةوأهم  تعاون الويبو مع األمم المتحدة 

يف عمى جميع األصعدة، ومف أجؿ يالدول فاألملسمـ و تعتبر األمـ المتحدة أىـ منظمة دولية تسعى لتحقيؽ ا     
ومف ىنا كاف ىناؾ تعاوف بينيا  ،وكاالت متخصصة أو التعاوف معيا إنشاءمكانية إيا عمى قتحقيؽ ذلؾ فقد نص ميثا

 .وبيف منظمة الويبو كإحدى وكاالتيا المتخصصة 

ف خبلؿ التعاوف الدولي ومف تتمحور أىداؼ الويبو في تعزيز ونشر واستخداـ وحماية أعماؿ الفكر اإلنساني م      
لمجنس البشري عامة مما يساىـ في تحقيؽ التوازف بيف تحفيز ؿ تحقيؽ التقدـ االقتصادي والثقافي واالجتماعي أج

االبتكار في مختمؼ أرجاء العالـ بتوفير الحماية الدولية الكافية لممصالح المادية والمعنوية لممبتكريف مف ناحية  
اء العالـ مف االبتكارات في مختمؼ أرج وتوفير الوصوؿ لممنافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية الناتجة عف تمؾ

فبدأ االىتماـ واضحا بمسائؿ التنمية  ،2كؿ ىذا لـ تنساه منظمة  ىيئة األمـ المتحدة مف خبلؿ ميثاقياناحية أخرى ، 
ؽ والتي يعتـز ىذا جميا في ديباجة الميثايمثؿ أحد أىدافيا الرئيسية ويظير وغيرىا منذ بداية عمميا باعتبار أف ىذا 
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 .اإلختراع األوروبي وغيرىا ولمزيد مف التفصيؿ مف أوجو التعاوف مع ىاتيف الييئتيف 
 .234-232، المرجع السابؽ، ص ص  أنظر: عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(

 وتجدر اإلشارة إلى أننا سنركز عمى دراسة التعاوف بيف منظمة الويبو والمنظمات الدولية الحكومية فقط لما تقتضيو الدراسة. 
ويتكوف مف  1945أكتوبر  24والذي دخؿ حيز النفاذ في  1945جواف  26نشأت األمـ المتحدة بموجب ميثاؽ تأسيسيا المؤرخ في   2

 مادة مرتكزا عمى مجموعة مف األىداؼ والمبادئ . 111
 59-56لممزيد مف التفصيؿ أنظر : خميفة )عبد الكريـ عوض(، المرجع السابؽ ،ص ص 
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مف مياؽ األمـ  55 وىو ما قررتو المادة لدولية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة لييئات ابأف يستخدموا ا امؤسسوى فيو
 المتحدة .

 الدوليةي تنفيذ أىداؼ ومقاصد األمـ المتحدة وحؿ المسائؿ ر كبير فوباعتبار الوكاالت المتخصصة تساىـ بقد     
فقد اىتـ ، والحريات العامة  اإلنسافذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وتعزيز احتراـ حقوؽ 

ألمـ المتحدة باتفاقية وصؿ يتولى إبراميا المجمس االقتصادي اما كبيرا وأكد عمى ضرورة ربطيا بابيا الميثاؽ اىتم
ربطيا باألمـ المتحدة بموجب تـ ىو ما حدث مع منظمة الويبو التي و ، 1واالجتماعي بعد موافقة الجمعية العامة

بتاريخ  2323وذلؾ في الجمسة العامة رقـ  ،اتفاقية دولية  أصبحت بموجبيا وكالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة
 57في دورتو  1970لمجمعية العامة ، فبعد نظرىا في قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ  17/12/1974

، وفي مشروع اإلتفاؽ المرفؽ بو والذي يراد منو إدخاؿ المنظمة العالمية لمممكية 1974جويمية  31والمؤرخ في 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة ، أقرت اتفاؽ التعاوف بيف  57،63الفكرية في عبلقة مع األمـ المتحدة طبقا لممادتيف 

مف اتفاقية تأسيس المنظمة  1الفقرة  13ألمـ المتحدة والمادة مف ميثاؽ ا 57ألحكاـ المادتيف  ةالمنظمتيف وذلؾ مراعا
 .2العالمية لمممكية الفكرية

اعترفت األمـ المتحدة بمنظمة الويبو بوصفيا وكالة متخصصة وبوصفيا مسؤولة عف اتخاذ  ،وبناءا عمى ذلؾ      
عمييا بتعزيز النشاط  باإلشراؼ تقـويا األساسي والمعاىدات التي التدابير المبلئمة لمقياـ بوجو خاص طبقا لصك

ة الصناعية إلى البمداف النامية بغية تعجيؿ اإلنماء يتصمة بالممكية الفكر مالفكري الخبلؽ وتسييؿ نقؿ التكنولوجيا ال
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وذلؾ مع مراعاة اختصاص ومسؤوليات األمـ المتحدة وىيئاتيا وخاصة مؤتمر األمـ 

متجارة واإلنماء وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمـ المتحدة لئلنماء الصناعي فضبل عف منظمة المتحدة ل
 .3األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة

وتتعيد منظمة الويبو واألمـ المتحدة عمى التعاوف في سبيؿ توفير المساعدة التقنية مف أجؿ اإلنماء في مجاؿ       
زدواج غير المرغوب فيو في األنشطة والخدمات المتصمة بمثؿ ىذه وتتعيداف أيضا عمى تفادي اإل ،فكريالخمؽ ال

في إطار جياز التنسيؽ في ميداف المساعدة التقنية ولذا وليذا الغرض توافؽ المنظمة عمى النظر  ،المساعدة التقنية
ركا ، وتضع األمـ المتحدة تحت تصرؼ منظمة كمما كاف ذلؾ عمميا في استخداـ الخدمات المتاحة استخداما مشت

 الويبو بناءا عمى طمبيا خدماتيا اإلدارية في ىذا الميداف.

                                                           
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة  57،63راجع : المادتيف   1
 283عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:    2
 مف اتفاؽ التعاوف بيف الويبو وىيئة األمـ المتحدة 1راجع : المادة    3
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كما توافؽ منظمة الويبو عمى أف تتعاوف في مجاؿ اختصاصيا مع األمـ المتحدة وىيئاتيا في تعزيز وتسييؿ       
البمداف عمى بموغ أىدافيا في مجاالت العمـ والتكنولوجيا والتجارة نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف النامية بطريقة تساعد ىذه 

 .1واإلنماء

زالة كؿ إزدواج       ىذا وتتفؽ األمـ المتحدة ومنظمة الويبو عمى السعي لتحقيؽ أقصى قدر مف التعاوف بينيما وا 
في قياميما بتجميع البيانات ف أكفأ استخداـ يغير مرغوب فيو في العمؿ بينيما واستخداـ كؿ منيما لموظفييا الفني

يا ونشرىا وتوزيعيا ، كما تتفقاف عمى توحيد جيودىا لضماف أقصى ما يمكف مف الفائدة وأوسع ما ماإلحصائية وتحمي
الممقى عمى عاتؽ الحكومات والمنظمات  بءبالعيمكف مف االستخداـ لممعمومات اإلحصائية واليبوط إلى الحد األدنى 

 .2المعمومات فييا األخرى التي يتـ تجميع

ؿ ونشر يوفي إطار ىذا الميثاؽ التعاوني تعترؼ منظمة الويبو لؤلمـ المتحدة بصفة الييئة المركزية لتجميع وتحم     
ف تعترؼ ىيئة األمـ المتحدة لمنظمة يح يف ،وتحسيف اإلحصاءات التي تخدـ المقاصد العامة لممنظمات الدولية

ف اإلحصاءات في مجاليا الخاص دوف المساس بحؽ يع وتحميؿ ونشر وتحسالويبو كييئة ذات اختصاص في تجمي
األمـ المتحدة وىيئاتيا والوكاالت األخرى الداخمة في مجموعة األمـ المتحدة بأف تعنى ىذه اإلحصاءات عمى قدر ما 

 . 3تكوف ليذه اإلحصاءات جوىرية لمقاصدىا وتحسيف اإلحصاءات في جميع دوؿ العالـ

المتحدة بالتشاور مع منظمة الويبو والوكاالت األخرى في مجموعة األمـ المتحدة األدوات واإلجراءات  وتستحدث األمـ
تعاوف فعاؿ في الميداف اإلحصائي بيف األمـ المتحدة ومنظمة الويبو وغيرىا مف وكاالت مجموعة  أمفاإلدارية التي ت

اإلداري بيف المنظمتيف  تعترؼ األمـ المتحدة ومنظمة وفي إطار التعاوف ، األمـ المتحدة التي دخمت في عبلقة معيا
الويبو بفائدة التعاوف في المسائؿ اإلدارية ذات األىمية المشتركة بينيما ، وتبعا لذلؾ تتعيد األمـ المتحدة ومنظمة 

ف وخاصة بشأف أكفأ استخدـ لمتسييبلت والموظفي 4الويبو بالتشاور معا بيف الحيف والحيف بشأف ىذه المسائؿ
والخدمات وبشأف المسائؿ المناسبة لتفادي إنشاء وتشغيؿ تسييبلت وخدمات يمكف أف تمثؿ تنافسا أو تداخبل في 

 .العمؿ بيف األمـ المتحدة والوكاالت الداخمة في مجموعة األمـ المتحدة أو منظمة الويبو 

لى  55ي المادة وبالنظر إلى التزاـ األمـ المتحدة بالعمؿ مف أجؿ األىداؼ المحددة ف       مف ميثاؽ األمـ المتحدة وا 
مف الميثاؽ والتي تخولو أف يقـو  62وظائؼ المجمس االقتصادي واالجتماعي وسمطاتو المنصوص عمييا في المادة 

بدراسات ويضع تقارير عف المسائؿ الدولية في مجاؿ االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعميـ والصحة وما يتصؿ بيا 
لى وضع مثؿ تمؾ التقارير وأف يقدـ توصيات تتعمؽ  كما ،مف أمور تخولو أف يتوجو إلى إجراء مثؿ تمؾ الدراسات وا 

                                                           
  مف اتفاؽ التعاوف بيف منظمة الويبو وىيئة األمـ المتحدة 9،10المادتيف : راجع   1

 278عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:   2
 الويبو وىيئة األمـ المتحدةالبند ج مف اتفاؽ التعاوف بيف  7المادة :راجع   3

 مف اتفاؽ التعاوف بيف الويبو وىيئة األمـ المتحدة 14المادة  : راجع  4
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أيضا إلى مسؤولية األمـ المتحدة بموجب  وبالنظر ،بجميع ىذه المسائؿ إلى الوكاالت المتخصصة ذات الشأف
الت المتخصصة وأنشطتيا توافؽ مف الميثاؽ عف تقديـ توصيات بقصد تنسيؽ سياسات ىذه الوكا 63و58المادتيف 

مـ المتحدة بقدر ما يمكف مف السرعة أية توصيات رسمية لكي تقدـ إلى منظمة األمنظمة الويبو عمى اتخاذ ما يمـز 
 . 1قد توجييا إلييا األمـ المتحدة

صيات وأف وتوافؽ منظمة الويبو عمى أف تدخؿ في مشاورات مع األمـ المتحدة عند طمب ذلؾ بصدد ىذه التو       
تقـو بإعبلـ األمـ المتحدة في الوقت المناسب عف التدابير التي تكوف قد اتخذتيا أو اتخذىا أعضاؤىا إعماال ليذه 

 .2التوصيات، أو عف النتائج األخرى التي تكوف قد نجحت عند النظر في أمرىا

عمى منظمة الويبو وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة والصؾ األساسي لممنظمة ولممعاىدات واالتفاقيات كما يتوجب       
التي تشرؼ عمى تنفيذىا أف تتعاوف مع األمـ المتحدة بأف تزودىا بما تطمبو مف معمومات وتقارير خاصة ودراسات 

 في إعماؿاختصاصيا مع األمـ المتحدة بما تطمبو مف مساعدة ، كما تمتـز أيضا بالتعاوف وفي مجاؿ وبأف تمدىا 
 . 3مف الميثاؽ األممي 13 ،11،12الواردة في الفصوؿ  المبادئ وااللتزامات

حيث تبدر بعض األىداؼ مـ المتحدة ومنظمة الويبو ىو مجاؿ التنمية أىـ مجاالت التعاوف بيف منظمة األومف      
متصمة بشكؿ وثيؽ  2000عاـ ف األمـ المتحدة بشأف التنمية اإلنمائية التي اعتمدتيا األمـ المتحدة مف خبلؿ إعبل

، وفي 20044أعماؿ الويبو بشأف التنمية في أكتوبر  ومباشر بعمؿ الويبو لذا عممت ىذه األخيرة عمى اعتماد جدوؿ
لكف  صميـ جدوؿ الويبو بشأف التنمية فكرة أنو ينبغي أف ال تعتبر حقوؽ الممكية الفكرية كأىداؼ في حد ذاتيا ،

كوسائؿ لمنيوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وىذا مستميـ مف األىداؼ الواردة في االتفاؽ المبـر مع 
والذي أصبحت بموجبو الويبو وكالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة ،وتشير المادة األولى  1974األمـ المتحدة لسنة 

تدابير مف بينيا تعزيز النشاط الفكري الخبلؽ وتسييؿ نقؿ التكنولوجيا مف االتفاؽ إلى مسؤولية الويبو عف اتخاذ 
 المتصمة بالممكية الفكرية إلى البمداف النامية بغية تعجيؿ اإلنماء اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي ليا .

التنمية في مجاؿ اإلبداع منو بأف تقدـ المنظمة المساعدة التقنية ألغراض  9 كما يقضي االتفاؽ أيضا في المادة     
 الفكري .

 

                                                           
 286عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ، ص أنظر:    1
 مف اتفاؽ التعاوف بيف الويبو وىيئة األمـ المتحدة 5المادة  : راجع  2
 مف اتفاؽ التعاوف بيف الويبو وىيئة األمـ المتحدة 11و 8المادتيف  : راجع  3

 26،30 ،تقرير المجنة المعنية بالتنمية والممكية الفكرية عف إسياـ الويبو في أىداؼ األمـ المتحدة اإلنمائية ،الدورة الخامسة ،جنيؼ  4
 منشورات الويبو ، متوفر عمى الموقع: 2010أفريؿ 
       www.wipo.int › cdip_5›cdip_5-3                   21:30عمى الساعة: 20/03/2017تـ التصفح يـو     
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منظمة العمؿ ك األمـ المتحدة، تتعاوف أيضا مع بعض الوكاالت المتخصصة إضافة إلى تعاوف الويبو معف      
مع منظمة اليونسكو لتعزيز  أيضا تتعاوف الويبوو ،  كاتفاقية روما إدارة بعض االتفاقيات يالدولية واإلشتراؾ معيا ف

مف  والعمـو والثقافةة يمنظمة األمـ المتحدة لمتربوىي  اليونسكو منظمةتعتبر  حيث ،حماية حقوؽ الممكية الفكرية
و مف ؿ جيودىا المنفردة أالمنظمات الدولية التي ساىمت في حماية حؽ المؤلؼ عمى المستوى الدولي سواءا مف خبل

 .الويبوخبلؿ تعاونيا مع منظمة 

بيف المنظمتيف التي غالبا ما تكوف لجانا و يكوف مف خبلؿ المجاف المشتركة فالتعاوف مع منظمة الويب      
دبية األ،متخصصة لمتابعة التطورات في مجاؿ حؽ المؤلؼ ودراسة المشكبلت الخاصة بجوانب الممكية الفكرية 

لتستعيف بيا الدوؿ في وضع ، بموضوعات حؽ المؤلؼ واقتراح أحكاـ لبعض القوانيف النموذجية الخاصة والفنية
 قوانينيا الخاصة بحماية حؽ المؤلؼ ودراسة مشروعات قوانيف حؽ المؤلؼ الوطنية التي تطمب الدولة المنشورة فييا.

ومف ثمار التعاوف بيف الويبو واليونسكو تـ وضع نموذج لمتشريعات الوطنية لحماية الفولكمور ، فقد كانت بدايات      
بإعداد  1978 سنةفقد قاـ المكتب الدولي لمنظمة الويبو في  السبعينات التعاوف بيف المنظمتيف في ىذا المجاؿ منذ 

داخمي يحمي الفولكمور مف  لتشريعأف تيتدي بو عند سنيا  أوؿ مشروع قانوف نموذجي يتعيف عمى الدوؿ األعضاء
قد بدأت منذ عاـ ، ولما كانت اليونيسكو  بالفولكمورأو أي عمؿ مف شأنو أف يمحؽ ضررا  ،االستغبلؿ غير المرخص

لجنة مشتركة مف خبراء حكوميوف مف الويبو واليونسكو لدراسة  تشكيؿلذا فقد تـ  ،تيتـ بحماية الفولكمور 1973
 1981أوؿ مرة في باريس عاـ  مشاريع األحكاـ النموذجية بشاف حماية أشكاؿ التعبير الفولكموري وانعقدت ىذه المجنة

 .1دخمت تعديبلت عمى المشروع الذي أعده المكتب الدولي لمويبووقد أ

ماد وصياغة عتإلى اانتيت و  1982خرى في جنيؼ جنة المشتركة بيف المنظمتيف مرة أثـ اجتمعت ىذه الم       
شكاؿ التعبير الفولكموري مف االستغبلؿ ية بشأف حماية أالنموذج القانوني الشيير "األحكاـ النموذجية لمقوانيف الوطن

األحكاـ النموذجية أف تحقؽ التوازف بيف حماية قد حاولت ف "، 2جراءات الضارةع وغير ذلؾ مف اإلغير المشرو 
  .جية وبيف حرية وتشجيع الفنوف الشعبية مف جية أخرىانتياكات أشكاؿ التعبير الفولكموري مف 

ضد كؿ صور االستعماؿ الصادرة مف  النموذج ىو المحافظة عمى الفولكمور، فإف الغاية مف وضع وعموما      
الترخيص  عمميةفضبل عف تحديد السمطة المختصة التي تتولى ، غير الجماعة أو األمة التي ابتدعت ىذا الفولكمور

 .باستعماؿ الفولكمور بما ال يتعارض أو يؤثر عمى المحافظة عمى الفولكمور وتنميتو

                                                           
 الممكيةالمعرؼ التقميدية في ضوء قانوف حماية  -الفولكمور –البراوي ) حسيف حسف ( ، الحماية القانونية لممأثورات الشعبية  أنظر:  1

 102،ص2006دار النيضة العربية ، اىرة ،، الق -دراسة مقارنة -الفكرية  
 102، ص نفسوالبراوي ) حسيف حسف (، المرجع  أنظر:   2
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ف نسكو والتي قامت بصياغة ىذا النموذج لـ تنس ألذلؾ فإف لجنة الخبراء المشتركة بيف منظمة الويبو ومنظمة اليو 
طبلؽ يرات البداية التوازف بيف حماية التعب تضع في اعتبارىا منذ الفولكمورية مف ناحية وتشجيع تنمية الفولكمور وا 

 . 1مف ناحية أخرى هحرية تطوير 

الويبو واليونسكو أربع مشاورات  أجرت 1999وقد استمر العمؿ في نفس المجاؿ بيف المنظمتيف ، ففي عاـ       
أو توصيات لمقترحات لمعمؿ  ا قراراتمقميمية بشأف حماية أشكاؿ التعبير الفولكموري حيث اعتمدت كؿ واحدة منيإ

وأوصت المشاورات بينيما بأنو يتوجب عمى الويبو زيادة وتكثيؼ عمميا في مجاؿ حماية الفولكمور  ،في المستقبؿ
وقد ركزت التوصيات المتعمقة  ،لتسييؿ العمؿ مستقببل 2بإنشاء لجنة داخؿ الويبو لحماية الفولكمور والمعارؼ التقميدية

نونية لمفمكمور عمى تطوير نموذج فريد مف الحماية القانونية عمى الصعيد الدولي ونظرت أيضا في القابتوفير الحماية 
األحكاـ النموذجية لمويبو واليونسكو لتكوف نقطة انطبلؽ مبلئمة وفي األسس ذات الصمة لمعمؿ المستقبمي في ىذا 

  .3االتجاه
التي عقدت في  26ور والجمعية العامة لمويبو وفي الدورة وبناءا عمى توصيات مف المشاورات اإلقميمية بشأف الفولكم

أنشأت المجنة الحكومية الدولية المعنية بالممكية الفكرية  2000أكتوبر  3سبتمبر إلى  26جنيؼ في الفترة مف 
 .والموارد األصمية والمعارؼ التقميدية والفولكمور 

الفولكمورية خارج إقميـ تمؾ الدوؿ وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ  وأماـ مناداة الدوؿ بضرورة حماية دولية لمتعبيرات      
اقترحت الويبو واليونسكو تشكيؿ لجنة مف الخبراء لتقرير حماية دولية لمتعبيرات الفولكمورية وفقا لقواعد الممكية الفكرية 

بإعداد مسودة  فقاـ المشاركوف في المجنة ،1984ديسمبر  14إلى  10وانعقدت ىذه المجنة في باريس في الفترة مف 
عد التي جاءت ندت بشكؿ كبير إلى القواتست الفولكمورية ولكف ىذه المسودة إأولية لمعاىدة دولية لحماية التعبيرا

وليذا تـ االستغناء عف ىذه المسودة وقرر  ،لى حد كبير الحماية الوطنيةوجاءت بحماية دولية تشبو إ سابؽالبالنموذج 

                                                           
 105، ص السابؽالبراوي ) حسيف حسف (، المرجع  أنظر:   1
ء تعرؼ منظمة الويبو المعارؼ التقميدية بأنيا " كؿ القواعد واألسس التقميدية في اآلداب واألعماؿ الفنية والعممية وأعماؿ فناني األدا   2

 واإلختراعات واالكتشافات العممية والتصميمات والعبلمات واألسماء والنماذج والمعمومات غير المفصح عنيا ، وكؿ القواعد التقميدية الت
 تصؿ باإلختراعات واإلبداعات التي تنشأ عف إبداع فكري سواء كاف ىذا اإلبداع صناعيا أو عمميا أو أدبيا أو فنيا ".ت

تضـ إضافة إلى الفنوف واآلداب والمعتقدات ، المعارؼ المتصمة  فالفولكمور يضـ الميراث الثقافي والفني لؤلمة ، بينما المعارؼ التقميدية
طرؽ العبلج ، فالعبلقة بينيما ىي عبلقة الجزء بالكؿ وبذلؾ يمكف القوؿ أف كؿ أشكاؿ التعبير الفولكموري تعتبر بالنبات والحيواف أو 

معارؼ تقميدية ، غير أنيما يختمفاف مف حيث وسائؿ الحماية المتاحة لكؿ واحد منيما ، فبينما حماية الفولكمور تتـ في إطار حؽ المؤلؼ 
ارؼ التقميدية يتـ حمايتيا في إطار الممكية الفكرية بمعناىا الواسع ، إذ تشمؿ حؽ المؤلؼ وبراءات اإلختراع والحقوؽ المجاورة ، فإف المع

 والعبلمات ...الخ .
 .33،34أنظر: حاج صدوؽ) ليندة(، المرجع السابؽ، ص 
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ييرات الفولكمورية أمر سابؽ ألوانو خاصة وأف النموذج الذي اقية دولية لحماية التعإنشاء اتف المشاركوف أف محاولة
 .1وضعتو منظمتي الويبو واليونسكو لـ تتضح نتائج تطبيقو بعد

لمويبو  ف منظمة الويبو واليونسكو قامت سكرتارية اليونسكو والمكتب الدولييوفي إطار التعاوف المشترؾ أيضا ب     
 الخبراءوالذي اعتمدتو لجنة  ،بإعداد ما يعرؼ بقانوف تونس النموذجي لحقوؽ المؤلؼ لتستعيف بو الببلد النامية

بدعوة  1976مارس  2فيفري إلى  23ة " لجنة تونس" والمنعقدة في تونس في الفترة الممتدة مف سماالحكومييف الم
 18،17،16،15،12مف المواد كالمواد  ضا بالفمكمور في العديدوقد اىتـ ىذا القانوف أي،مف الحكومة التونسية 

الفونوغرامات مف  يإدارة اتفاقية حماية منتج يوعمى المستوى االتفاقي تشترؾ منظمة الويبو ومنظمة اليونسكو ف     
التسجيبلت ة فناني األداء ومنتجي يوكذا اتفاقية روما بشأف حما،  1971استنساخ فونوغراماتيـ دوف تصريح لعاـ 

 .الصوتية وىيئات اإلذاعة

اليونسكو بصفة أساسية اإلشراؼ عمى إدارة  فتتولى منظمةأما عف جيودىا الفردية في حماية حقوؽ المؤلؼ      
 .19523باتفاقية جنيؼ لعاـ  المؤلؼ المعروفةالتفاقية العالمية لحقوؽ اوتنفيذ 

واسعة لتيسير  كما تقـو المنظمة بجيود ومساع ، و  4لمكتاب كما تعمؿ المنظمة مف خبلؿ برنامج العاـ الدولي    
انتفاع البمداف النامية بالمصنفات المحمية ، كما تعمؿ أيضا عمى تشجيع البمداف النامية غير األطراؼ في اتفاقيتي 

 برف واالتفاقية العالمية لحقوؽ المؤلؼ لئلنضماـ إلييما .

فة ، أنشأت المنظمة الصندوؽ الدولي لتعزيز الثقا يالصعيد الدول أكبر لممؤلؼ عمىومف أجؿ تحقيؽ حماية     
" لجنة الصندوؽ الدولي لحقوؽ المؤلؼ كوفيدا " حيث يعتبر ىذا الصندوؽ جيازا والذي انبثؽ عنو جياز فرعي ىو

األساسي  مف النظاـ 5مف المادة  13حيث نشأ استنادا إلى الفقرة  ، فرعيا تابعا لمصندوؽ الدولي لتعزيز الثقافة
الذي ضـ  1969وقد بدأت فكرة إنشاء كوفيدا ألوؿ مرة في اجتماع واشنطف عاـ ،ز الثقافة يلمصندوؽ الدولي لتعز 

في اليونسكو لئلعبلـ بحقوؽ  يفريؽ خبراء متخصص في مجاؿ حقوؽ المؤلؼ لوضع األسس إلنشاء مركز دول
ة ثـ ية الراغبة في استعماؿ المصنفات المحميمداف النامتعترض الب ية التيالمؤلؼ تكوف ميمتو تذليؿ الصعوبات العمم

 . 19745دورتو الثامنة عشر عاـ  ياستكممت فكرة إنشاء ىذا الصندوؽ مف قبؿ المؤتمر العاـ لميونسكو ف

                                                           
 118،119البراوي ) حسيف حسف (، المرجع السابؽ ، ص أنظر:   1
 91حاج صدوؽ)ليندة(، المرجع السابؽ، ص أنظر:  2
 124المرجع السابؽ ، ص أبو الميؿ )إبراىيـ الدسوقي(، نحو عولمة الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية ، أنظر:   3
 61كنعاف) نواؼ(، المرجع السابؽ، ص  : أنظر  4
  61، ص نفسوكنعاف) نواؼ(، المرجع  : أنظر  5
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االنتفاع بالمعرفة العالمية وتنمية ثقافتيا الوطنية مع تعزيز  يوييدؼ ىذا الصندوؽ إلى مساعدة البمداف النامية ف     
ة التي تجمعيا لجنة الصندوؽ الدولي لحقوؽ المؤلؼ في  يوتستخدـ الموارد المال ،الحماية الدولية لحقوؽ المؤلفيف

   .ؾ البمدافتقديـ التمويؿ الكمي أو الجزئي لجعائؿ حقوؽ المؤلؼ الذي يوافؽ عمى ترجمة أعمالو ونشرىا داخؿ تم

عمؿ ىذا الصندوؽ أيضا عمى يكما ، صعوبات في دفعيا مف ةيوتقـو المجنة بيذا العمؿ عندما تعاني البمداف النام    
وكذلؾ ترجمة مصنفاتيا الخاصة أو ، ة األصؿ واقتباسياية عمى ترجمة المصنفات األجنبيتشجيع البمداف النام

 . 1نطاؽ ممكف في العالـ مصنفات مواطنييا لتأميف توزيعيا عمى أوسع

عمى أف يفيـ أف ىذه المؤسسة ال يمكف أف  ،اليونسكو يأنشطة ىذه المؤسسة إلى جميع البمداف األعضاء ف تمتدو 
إال  كوفيداكما ال يمكف أف تعمؿ  ،تتحمؿ مسؤوليات ىي في األصؿ مف اختصاص السمطات الوطنية في تمؾ البمداف

حقوؽ المؤلؼ في اليونسكو تقديـ  قسـ تولىية والمساعدة الفنية ، و يبناءا عمى طمب المعنييف بالقروض والمعونة الفكر 
 . 2الدعـ ليذا الجياز ويعمؿ عمى تنفيذ رغباتو

 الفقرة الثانية 
 تعاون الويبو مع منظمة التجارة العالمية

)ج( المتعمؽ 1 ؽالممح إنشائيا  اتفاقيةوالتي تمخض عف  1994ت عاـ منظمة التجارة العالمية التي أنشأتمعب      
 3التريبس() ة المرتبطة بالتجارةيلممكية الفكر جوانب حقوؽ ا حماية باتفاقيةبحماية حقوؽ الممكية الفكرية والمعروؼ 

لمتعاوف  يالقانوني المثالحيث تعتبراف اإلطار ، الويبودورا ىاما في تعزيز حماية حقوؽ الممكية الفكرية إلى جانب 
 .ةية حقوؽ الممكية الفكر يمجاؿ حما يالدولي ف

إال أف ذلؾ ال ينفي ،دعـ حماية حقوؽ الممكية الفكرية  يالتاريخي ف ليا السبؽوعمى الرغـ مف أف الويبو كاف       
ة حقوؽ الممكية يلحما نونيةالقا إلرساء األطرر المناخ المبلئـ يالدور الذي تمعبو منظمة التجارة العالمية في توف

ومع ذلؾ ىناؾ حدود فاصمة بيف اختصاص كؿ مف المنظمتيف ، المتعددة األطراؼة في ظؿ العبلقات التجارية يالفكر 
وتدعيـ صب عمى تدفؽ التجارة وحرية تداوليا ينية لمتجارة فاىتماـ المنظمة العالم، فيما يتعمؽ بحقوؽ الممكية الفكرية

 اتفاؽ دولي ينظـ التجارة  ؿخاصة لمنع المنافسة غير المشروعة وحماية أصحاب الحقوؽ مف خبل بإجراءاتتيا يحما

ة مف حيث اعتبارىا نتاج العقؿ والفكر وتشجيع الدوؿ عمى يأما منظمة الويبو فيي تنظـ حقوؽ الممكية الفكر       
شرؼ عمى تنفيذ اإلتفاقيات الدولية ا في شتى مجاالتيا ، كما تييوضع قواعد وسف تشريعات إلضفاء الحماية عم

                                                           
 .62،61كنعاف) نواؼ(، المرجع السابؽ، ص ، : أنظر  1
 193الجنبييي ) محمد منير (، الجنبييي )ممدوح محمد(، المرجع السابؽ،ص. أنظر:  2
  سيأتي تفصيؿ الحديث عف منظمة التجارة العالمية واتفاقية التريبس في الباب الثاني  3



147 
 

ؽ يورغـ ىذه الحدود الفاصمة بيف اختصاص المنظمتيف ، إال أنيما نجحتا في تحق، متعددة األطراؼ في ىذا الشأف 
 .منيما  بلؿ توحيد األىداؼ الني نشدتيا كؿنوع مف التعاوف والعمؿ المشترؾ بينيما وذلؾ مف خ

ة يحماية حقوؽ الممكية الفكر  يالذي تسعى إلى تحقيقو ىاتاف المنظمتاف فتمثؿ الغرض األساسي ي ،وعموما     
 .بكافة جوانبيا في العالـ أجمع ومساعدة بمداف العالـ عمى النمو والتقدـ مف خبلؿ ىذه الحماية 

قامة عبلقة بس التي تشرؼ عمى إدارتيا منظمة التجارة العالمية إلى أحد أىـ أىدافيا وىو إيتر  اتفاقيةوقد أشارت      
وكذا المنظمات الدولية األخرى المعنية بحقوؽ الممكية الفكرية ، إذ  والويبوتعاوف متبادلة بيف منظمة التجارة العالمية 

وعبلوة عمى ذلؾ فإف اتفاقية )تريبس( لـ ،  مة ىامة لموصوؿ إلى حرية التجارة العالميةييمثؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ وس
الموضوعات إال فيما يتعارض مع ما جاءت بو مف نصوص تعالج ذات  ياألخرى التة يتمغ نصوص المعاىدات الدول

 . 1جديدة وبشرط وحدة الموضوع واألطراؼ

مجاؿ  يفي أف تطبيؽ اتفاقية تريبس مع بقاء استمرار ونفاذ االتفاقيات الدولية األخرى السابقة ف وما مف شؾ      
ـ اتفاؽ بيف منظمة التجارة أبر وتحقيقا ليذا الغرض  ،والتعاوف فيما بينيا التنسيؽنوعا مف  يالممكية الفكرية يقتض

اتفاقات ومعاىدات الممكية  عمى تطبيؽالييئة المشرفة  -والويبو-العالمية الييئة المشرفة عمى تطبيؽ اتفاقية تريبس
تعمؽ بتطبيؽ اتفاقية تريبس وغيرىا مف اتفاقات الممكية يا فيما منييبغرض ايجاد نوع مف التعاوف فيما ب -الفكرية

 .19962جانفي 1في  التنفيذوالذي دخؿ حيز  1995ديسمبر  22الفكرية األخرى في مختمؼ جوانبيا وذلؾ في 

بناءا عمى طمب أعضاء منظمة التجارة العالمية  ـ المكتب الدولي التابع لمنظمة الويبودىذا االتفاؽ يق وبموجب      
عاياه نصوص القوانيف والموائح والترجمة الرسمية ليا الموجودة في مجموعتو بنفس الشروط التي تنطبؽ عمى الدوؿ ور 

يا استعماؿ وبنفس الشروط التي يمنظمة التجارة العالمية ومواطن ألعضاءكما يحؽ ،األعضاء في منظمة الويبو 
 تتضمف القوانيف  لمويبو التي ابعة لممكتب الدوليقاعدة بيانات ت يبو أيتنطبؽ عمى أعضاء ومواطني منظمة الو 

  .3والموائح

ة األعضاء في منظمة التجارة يبو بموجب اتفاؽ التعاوف بمساعدة الدوؿ الناميكما يقـو المكتب الدولي لمو       
الطريقة خص ترجمة النصوص والموائح الخاصة بتطبيؽ اتفاؽ تريبس بنفس يما يف الويبوالعالمية وليست أعضاء في 

 .4تجعميا متاحة لمدوؿ األعضاء في منظمة الويبو يالت

                                                           
 منشوراتأنظر: الكردي )جماؿ محمود( ، حؽ المؤلؼ في العبلقات الخاصة الدولية ، مجمة روح القوانيف ، الجزء األوؿ ،   1

 241، ص 2001كمية الحقوؽ ، جامعة طنطا،                   
 .الويبو مف اتفاؽ التعاوف بيف منظمة التجارة العالمية ومنظمة مف  5راجع: المادة   2
 245وأيضا : الكردي )جماؿ محمود( ، حؽ المؤلؼ في العبلقات الخاصة الدولية، المرجع السابؽ، ص  

  الويبوالعالمية ومنظمة التجارة  منظمة  مف اتفاؽ التعاوف بيف 1،2البنديف  2راجع : المادة   3
  الويبو مف اتفاؽ التعاوف بيف منظمة التجارة العالمية ومنظمة  5البند  2راجع : المادة   4
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وائح التي مة مف نصوص القوانيف والينسخا مجانوترسؿ األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى المكتب الدولي 
قـو ييا و تتمقمف اتفاؽ تريبس بالمغة أو المغات التي  2الفقرة  63الدوؿ األعضاء فييا بموجب المادة مف يا تتمق

 .1المكتب الدولي بوضع تمؾ النصوص في المجموعات الموجودة بو

وبموجب اتفاؽ التعاوف أيضا يضع المكتب الدولي لمويبو تحت تصرؼ البمداف النامية واألعضاء في منظمة       
باتفاؽ التريبس وكذلؾ يوفر  ليست أعضاء في الويبو المساعدة التقنية والقانونية ذاتيا المتعمقة يالتجارة العالمية والت

ة المنظمة العالمية لمتجارة تحت تصرؼ الدوؿ الويبو نفس المساعدة ، كما تضع أمان يلمدوؿ النامية األعضاء ف
ست عضوا في منظمة التجارة العالمية نفس أطر التعاوف التقني ية وليدوؿ نام ياألعضاء في منظمة الويبو والتي ى

 . 2األعضاء في منظمة التجارة العالميةالمتعمؽ باتفاؽ تريبس وىي ذاتيا التي تضعيا تحت تصرؼ البمداف 

إطار  يف وعموما ، فإف المكتب الدولي لمويبو وأمانة منظمة التجارة العالمية يعمبلف لتعزيز التعاوف الدولي بينيما    
كرسونو لمبمداف النامية وذلؾ لتحقيؽ أقصى قدر ممكف مف يالمتعمقة باتفاؽ التريبس والذي  والقانونيةالمساعدة التقنية 

 .ا تسعياف لمحفاظ عمى اتصاؿ منتظـ بينيما مالمتبادؿ ، ك الدعـتمؾ األنشطة وضماف حقيـ في 

مف مبادرة مشتركة لمساعدة البمداف النامية  والويبووقد كاف مف نتائج ىذا االتفاؽ ما قامت بو منظمة التجارة العالمية  
ة يعمى الوفاء بالتزاماتيا المترتبة عمى اتفاؽ التريبس وىو ما يعرؼ باسـ "برنامج المنظمة العالمية لمممكية الفكر 

ىي العبارة الشائعة في منظمة األمـ المتحدة ويقصد بيا "مساعدة اإلنمائي"  عاوفالتإذ أف عبارة "  ،لمتعاوف اإلنمائي"
 ييدؼ الرئيسوال "المساعدة الفنية البمداف النامية" أو"

مجاؿ  يالمنشود مف برنامج التعاوف اإلنمائي ىو اإلسياـ بوجو خاص في عممية التنمية داخؿ البمداف النامية ف 
 . 3الممكية الفكرية

مع أنشطة برنامج التعاوف اإلنمائي، واستجابة ليذه الطمبات اجتمع  وقد تـ استبلـ ردود الدوؿ النامية ودمجيا     
المسؤولوف في كمتا المنظمتيف في عدة مناسبات مف أجؿ مناقشة تنسيؽ الجيود، باإلضافة إلى التناوؿ المشترؾ 

أو المنطقة مقدمة الطمب، وتـ توفير المساعدة  لحاالت خاصة بطمبات محددة  وعقد مشاورات مشتركة مع البمد
نجاز عدد كبير مف المياـ الخاصة بالمنظمتيف  1999،2000المطموبة لؤلعضاء المعنييف عامي   .4وا 

 يبدأت المنظمتاف مبادرة مشتركة جديدة لمساعدة الدوؿ األقؿ نمو لئلستفادة القصوى مف المنافع الت 2001وفي 
بس في يحماية حقوؽ الممكية الفكرية ومساعدتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا المترتبة عمى اتفاؽ تر يا مف جراء يتعود عم

                                                           
 الويبومف اتفاؽ التعاوف بيف منظمة التجارة العالمية ومنظمة  4الفقرة  3راجع : المادة   1
 مف اتفاؽ التعاوف بيف منظمة التجارة العالمية ومنظمة الويبو 1البند  4راجع : المادة   2
 الدوؿ الناميةر اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )التريبس(عمى نقؿ التكنولوجيا إلى ث(،أعبد السبلـ)مخموفي أنظر:  3

 ، كمية العمـوالدكتوراه في العمـو االقتصادية ،تخصص تحميؿ اقتصادي، جامعة الجزائر رسالة مقدمة لنيؿ درجة                 
 39ص، 2008، االقتصادية والتسيير        

291المرجع السابؽ، ص مي عجاج)وجدي محمد(، يالبأنظر:   4  
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ة ية الفكر يمف خبلؿ برنامج مساعدة فنية متمثمة في مراجعة التشريعات الوطنية وتحديث أنظمة الممك 2006سنة 
 .1مايوالحرص عمى تنفيذىا تنفيذا سم

بو واجتماعاتيا والسيما تمؾ التي يساعدات المالية لتسييؿ المشاركة في أنشطة الو كما ييدؼ ىذا االتفاؽ إلى تقديـ الم
 .2تيتـ بالتطور التدريجي لمقواعد والمعايير والممارسات الدولية الجديدة

و دافعا قويا مف حيث التطبيؽ الفعاؿ لمختمؼ االتفاقيات الرامية أيعطي نفسا جديدا  المنظمتيففالتعاوف بيف  ،وعموما
 .ة حقوؽ الممكية الفكريةيلحما

 : الثالثةالفقرة 
 اليوبوفتعاون الويبو مع منظمة  

نسبة لؤلحرؼ األولى مف التسمية  UPOVيعتبر االتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية المعروؼ بػػ       
منظمة دولية حكومية مستقمة يقع مقرىا    Union pour la protection des obtentions végétalesالفرنسية

في جنيؼ ) سويسرا( ، وقد أنشأ ىذا االتحاد بموجب االتفاقية الدولية لحماية األصناؼ النباتية الجديدة التي اعتمدت 
مارس  19وأخيرا في  1978أكتوبر  13وفي  1972نوفمبر  10ولحؽ بيا عدة تعديبلت في  1961ديسمبر  2في 

 . 19983أفريؿ  24األخير نافذا في  وأصبح التعديؿ 1991

وتعد اتفاقية اليوبوؼ أوؿ اتفاقية دولية تبـر لحماية األصناؼ النباتية الجديدة بغض النظر عف الطرؽ        
التكنولوجية المستخدمة في التوصؿ إلى الصنؼ النباتي الجديد بمعني أف األصناؼ النباتية المبتكرة يتـ حمايتيا إذا 

الحماية سواء تـ الحصوؿ عمييا بالتكاثر الجنسي أو بالتكاثر البلجنسي ، كما تحمي األصناؼ النباتية توافرت شروط 
  .4التي يتـ التوصؿ إلييا عف طريؽ استخداـ اليندسة الوراثية

يتكوف المجمس مف ممثمي الدوؿ األعضاء في اإلتحاد والذي  UPOVمجمس  ولبلتفاقية آليات تنفيذ تتمثؿ في      
وكذا  وتتمثؿ مياـ المجمس في دراسة التدابير المبلئمة لحماية وتعزيز تنمية االتحاد ،يترأسو رئيس مف بيف الممثميف

إضافة إلى تعييف األميف العاـ ومنحو كؿ التوجييات البلزمة لمقياـ بمياـ االتحاد وكذا يختص  ،وضع نظامو الداخمي 

                                                           
 258،259أنظر: عبد اهلل) عبد الكريـ عبد اهلل(، المرجع السابؽ، ص  1
 . 257بوخمو)مسعود(، المرجع السابؽ، ص أنظر:    2

 الفكريةالويبو الوطنية التدريبية حوؿ حقوؽ الممكية  ،حمقةالصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية األصناؼ النباتية الجديدة  أنظر:  3
 16-13 ،الدبموماسية، القاىرةالويبو( مع معيد الدراسات ) تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، لمدبموماسييف  
 7،ص2004ديسمبر  

 ص.35 المرجع السابؽ،  (،عبد السبلـ)مخموفي أنظر: وأيضا:
 7الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية األصناؼ النباتية، المرجع السابؽ، ص أنظر:  4
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قرا مكتب اإلتحاد ، و لئلتحاد يوضع برنامج العمؿ المستقبم،  1ر ميزانية اإلتحادبإنشاء األنظمة اإلدارية والمالية لو وا 
ويطبؽ المكتب جميع المياـ المسندة إليو مف طرؼ المجمس ويسير مف طرؼ ، )السكرتارية( يعرؼ بسكرتارية اإلتحاد

يقدـ الميزانية لممجمس  مسؤوؿ أماـ المجمس ويضمف تنفيذ القرارات التي يقرىا المجمس ، كما أنوال وىو"أميف عاـ" 
لمموافقة عمييا ويضمف التنفيذ الحسف لقرارات مجمس اإلتحاد ، كما يقدـ لممجمس تقرير عف طريقة إدارتو لممكتب 

 . 2والوضعية المالية لئلتحاد ونشاطاتو

ف لئلتحاد الدولي لحماية األصناؼ النباتية الجديدة صمة وثيقة       ، حيث أبـر معيا اتفاؽ تعاوف يتمقى  بالويبووا 
بموجبو اإلتحاد دعما تنظيميا مف المنظمة ويشرؼ عمى مكتب اإلتحاد أميف عاـ ىو طبقا لئلتفاؽ المبـر بيف اتحاد 

UPOV  ومنظمة الويبو نفس الشخص الذي يشغؿ منصبو مدير عاـ منظمة الويبو وبالتالي يقـو بالمياـ السابؽ
 .3ذكرىا

 الفرع الثاني
 تعاون الويبو مع الدول األعضاء

ة الضرورية لمممكية الفكرية وفي التعامؿ مع دوؿ يإرساء الحما و منذ نشأتيا دورا فعاال في نشر الويبوتمعب         
ة حقوؽ الممكية الفكرية مف حيث يلحما المنبر الفعميالعالـ كافة ودوؿ العالـ الثالث ) النامية( خاصة ، إذ أنيا كانت 

فية يف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية وكيستراتيجيات التي تقـو عمى التنمية المطموبة مف حيث التوازف باالتطبيؽ 
 .ع االبتكار مف خبلؿ برامج التنمية الوطنية يتفعيؿ البرامج مف أجؿ التطور االقتصادي وتشج

تعاوف الويبو مع الدوؿ  (فقرة ثانية)وفي ،ع الدوؿ النامية تعاوف الويبو م (فقرة أولى )مي سنتناوؿ فييوفيما      
 المتقدمة.

 الفقرة األولى 
 تعاون الويبو مع الدول النامية

 تضطمع بيا الويبو ىي التعاوف مع البمداف النامية فيما تبذلو مف جيود يإف إحدى الميمات األساسية الت      
مجاؿ الممكية الصناعية والتعاوف في مجاؿ الممكية  ة ، وسنتناوؿ تباعا التعاوف فييفي مجاؿ الممكية الفكر إنمائية 

 .األدبية والفنية

                                                           
 341عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،براءة االختراع ومعايير حمايتيا، المرجع السابؽ،ص أنظر:  1

 مف اتفاقية حماية األصناؼ النباتية الجديدة 26وراجع المادة 

 اتفاقية حماية األصناؼ النباتية الجديدةمف  27راجع : المادة   2
 العربيي والصناعي وفوائدىا عمى دولة الكويت ،ورقة عمؿ مقدمة لبلتحاد أنظر:طمعت )زايد(، مفيـو الممكية الفكرية بشقييا األدب  3

 متوفرة عمى الموقع : 19،ص 2014لحماية الممكية الفكرية ،                 
           www.moci.gov.kw›uploads  21:00عمى الساعة  20/12/2016تـ التصفح بتاريخ : 
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 فيفي مجاؿ الممكية الصناعية تتمثؿ أىداؼ الويبو الرئيسية المنشودة مف التعاوف مع البمداف النامية حيث       
في تشجيع مواطني البمداف النامية عمى ابتكار االختراعات التي يمكف إصدار براءات عنيا وتطويرىا كما ونوعا 

قدرتيا عمى التنافس في األسواؽ و مجاؿ التكنولوجيا  يسمح ليا بتعزيز اعتمادىا عمى ذاتيا فيمؤسساتيا  مما 
ف ىذه الشروط يتحس ة بالبراءات أيية المحميا األجنبيف شروط اكتساب البمداف النامية لمتكنولوجيتحسو  ،الدولية

زيادة القدرة التنافسية لمبمداف النامية في التجارة الدولية عف طريؽ توفير حماية وكذا  ،عميو اآلف  ىي عمابالمقارنة 
ؾ العبلمات أفضؿ لمعبلمات التجارية وعبلمات الخدمة ذات الصمة بيذه التجارة وعف طريؽ تعزيز اإلنتفاع الفعمي بتم

 .فرص تيسير إضافة إلى ،في التجارة 

 المنتفعيفحصوؿ البمداف النامية عمى المعمومات التكنولوجية الواردة في وثائؽ البراءات وتوزيع تمؾ المعمومات عمى  
األقؿ نموا لصياغة السياسات وتحديث التشريعات المتعمقة  والبمدافتحفيز طاقات البمداف النامية ، و  بيا المحتمميف

 .1واإلتجاىات الدولية المعنية بما في ذلؾ اتفاؽ تريبس المعاييربالممكية الصناعية مع مراعاة 

تدؿ عمى زيادة فيـ البمداف لممنظمة ىو إشارات فعمية في خطابات مستممة أو بيانات مقدمة  تسجيمووما يمكف       
بمدا ناميا طمب مف المنظمة التعميؽ عمى توافؽ التشريعات  57لمقضايا موضوع اإلىتماـ ، فيناؾ حواؿ النامية 

تئثارية التشريعية شكبل مف أشكاؿ الخدمات االس 68السارية ومشاريع التشريعات مع اتفاؽ التريبس ، ىذا فضبل عف 
تشجيع إنشاء مؤسسات الممكية الفكرية  عمى  ، كما تعمؿ 2بمدا ناميا وىذا بناءا عمى طمبيا 53التي قدمت مف 

تعزيز وساط المنتفعيف بالممكية الفكرية و وضماف تنميتيا المستدامة مف أجؿ إتاحة خدمات أكثر فعالية وأوثؽ صمة بأ
وعميو فقد سخرت منظمة "  ،بمداف النامية بما فييا البمداف األقؿ نموامة انفاذ حقوؽ الممكية الفكرية لمالعمؿ بأنظ

تسييؿ انتفاع مؤسسات   ، وكذا الويبو" الدعـ لآلليات المدنية واإلدارية لتنفيذ الممكية الفكرية تماشيا مع اتفاؽ تريبس
الصناعة والتجارة واألبحاث بنظاـ الممكية الفكرية مع التركيز بصورة خاصة عمى االبتكار واإلبداع عمى معمومات 

ة واالنتفاع بو ، وبالفعؿ فقد تحقؽ ذلؾ مف خبلؿ الطمبات التي قدمتيا الدوؿ األعضاء لئلنتفاع الممكية الصناعي
باألنشطة المعدة بما فييا الندوات عف موضوعات اإلبتكار والتي أوضحت أىمية تمؾ األنشطة في عممية نقؿ 

 .المعارؼ

وفي ىذا اإلطار فقد زاد عدد مكاتب الممكية الفكرية التي سعت إلى اكتساب درجة أكبر مف االستقبلؿ واعتمدت      
نيجا إنمائيا والتي أتاحت بموجبو الخدمات والمرافؽ لممنتفعيف بالممكية الفكرية ضمف عممية تعزيز اإلبداع واإلبتكار 

                                                           
 الصايغ )محمد إبراىيـ(،دور المنظمة العالمية لمممكية الفكرية في حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،مذكرة مقدمة لنيؿ  أنظر:  1

 58ص ،2012، كمية الحقوؽ ، 1درجة الماجستير في القانوف الدولي والعبلقات الدولية ،جامعة الجزائر 
2
 58المرجع نفسو ، ص  الصايغ )محمد إبراىيـ(، أنظر:  
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دراسية خاصة بتطوير الممكية الفكرية وكذا دورات تدريبية مف الخبراء وزيادات بعثة  170ولقد نظمت المنظمة 
 .1خاصة بالممكية الفكرية

الصناعية وانتفاعيـ بيا   الممكيةمعمومات  النامية عمىالبمداف  ىذا ولقد ساىمت الويبو في إطبلع المنتفعيف في     
بما في ذلؾ تطوير خدمات البحث عف معمومات الممكية الصناعية واإلنتفاع بالخدمات اإلعبلمية في مجاؿ الممكية 

 .2انتفاعا فعاالالصناعية 

ة توطيد تعاوف الدوؿ النامية واألقؿ نموا فيما بينيا وبيف المنظمات الدولية الحكومي وكما تعمؿ الويبو عمى     
واالقتصادي  يالتخمؼ التقن  حالة وغاية ىذا التعاوف ىو الخروج مف،ومنظمات أخرى الحكوميةوالمنظمات غير 

 .بينيا وبيف الدوؿ المتقدمة  اليوةوذلؾ بتقميص 

وىنا تطرح فكرة نقؿ التكنولوجيا نفسيا بقوة كوسيمة فعالة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ، إذ أف لمتكنولوجيا عبلقة وطيدة      
أشد شغفا لتمبية  أصبحفالمجتمع اليـو ،بالتنمية  فميا مف القوة ما يدفع إلى التقدـ واإلزدىار في جميع المجاالت 

نتاج السمع والخدمات يا ىي األداة المتحكمة في زيادة إحيث أن،قيقيا تح تساىـ التكنولوجيا في يحاجاتو المتنامية الت
ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،3المجاالت  شتىالنافعة وبتحقيقيا تكوف التكنولوجيا قد ساىمت في تحقيؽ التنمية في 

إلى  واالنضماـتحتاج معظـ البمداف النامية إلى سف التشريعات الوطنية أو تحديثيا ودعـ المؤسسات الحكومية 
ة وتسيير الحصوؿ عمى وثائؽ يالمعاىدات الدولية وزيادة عدد خبرائيا العامميف في اإلدارات الحكومية والصناع

 .البراءات وتحسيف اإلنتفاع بمحتوياتيا 

 التدريب وتوفير الوثائؽ واألجيزةوتنظيـ  والمشورةالويبو التعاونية أساسا في إسداء النصح  أنشطةوتتمثؿ      
يتـ ذلؾ في اإلجتماعات الدولية التي و  الويبو والخبراء الذيف تختارىـ مشورة موظفوالالنصح و  يسديو  ،والمعدات

تنظميا الويبو ويوفر التدريب عمى أساس فردي وجماعي ، إما في البمد النامي أو في أي بمد سواء كاف صناعيا أـ 
 .4ناميا

ومف المساىمات التي تقدميا بعض البمداف الصناعية والنامية وبعض  ويجري تمويؿ ىذه األنشطة مف ميزانية الويبو
داف مالمنظمات بما في ذلؾ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي والمكتب األوروبي لمبراءات وتتأتى تمؾ الموارد أيضا مف الب

ما مف قروض تقدمو بعض  .5ليةمؤسسات التمويؿ الدو  النامية ذاتيا ، إما مف ميزانيتيا الوطنية وا 

                                                           
 59، ص السابؽ الصايغ )محمد إبراىيـ(،المرجع  أنظر:  1
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ع يتشج في الويبو المنشود مف التعاوف مع البمداف النامية في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة  دؼويتمثؿ ى     
الوطنية  الثقافة عمىمواطني البمداف النامية عمى ابتكار أكبر عدد مف المصنفات األدبية والفنية والمحافظة بالتالي 

سير اإلطبلع عمى اإلبتكارات الفكرية في يت ،التقاليد والتطمعات اإلجتماعية معغة األصمية والثقافة المتماشية المب
مساعدة حكومات األجانب ، ة بتصريحات يمكف الحصوؿ عمييا بسيولة وبساطة مف أصحاب الحقوؽ يالبمداف النام
في ممارسة حؽ المؤلؼ أو  عاتيا ومؤسساتيا الوطنية ما يكفؿ الفعاليةية بناءا عمى طمبيا في تطوير تشر يالبمداف النام

د ة لمسماح باكتساب بوسحداد البمداف النامية بمساعدة واسعة النطاؽ في مجاؿ الما  ارتيا وانفاذىا، و الحقوؽ المجاورة وا 
تسنى ليذه البمداف إدارة ية حتى يتكنولوجيا سواء كانت بشرية أو مادية وتبسيط اإلجراءات اإلدار الالموارد الخاصة ب

ة ومف شأف ىذه المساعدة إتاحة الفرصة التي تكفؿ ليذه البمداف النامية المشاركة في يقة بالممكية الفكر ثرواتيا المتعم
 .1لممعمومات الويبو والعالمية شبكة
ة يبشبكة اإلنترنيت مما يسيؿ عمم باالستعانةوقد شرعت الويبو في العمؿ عمى إنشاء شبكة عالمية لممعمومات       

يا بيف جميع األطراؼ الميتمة في الحكومات لد أيضا مف سرعة تبادية الفكرية ويز يالممكتخزيف المعمومات عف 
  .والقطاع الخاص في الدوؿ األعضاء

ة في مجاؿ حؽ ياحتياجات البمداف النام يبو التعاونية أساسا في صياغة قوانيف نموذجية تمبينشطة الو أوتتمثؿ       
 التقنيةثيا بما في ذلؾ تقديـ المساعدة ية وتحديإنشاء منظمات اإلدارة الجماع المؤلؼ والحقوؽ المشابية والمساعدة في

 يعنية في البمداف النامية مف المؤلفيف وفنانمب بمختمؼ األوساط اليضا التدر يوتوفر الويبو أ،ة بوسحفي مجاؿ ال
 .2مكاتب حؽ المؤلؼ الوطنية ومنظمات اإلدارة الجماعيةوموظفي والمحاميف  األداء

 يعرض لجنة الويبو الدائمة لمتعاوف اإلنمائي المرتبط بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة أنشطة التعاوف اإلنمائي التوتست
 تباشرىا الويبو في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المشابية. 

رض المنشود والغ 1993ـ إنشاء أكاديمية الويبو في سنة ية أيضا توفي إطار أنشطة التعاوف مع البمداف النام       
منيا ىو عقد دورات عف مسائؿ الساعة في مجاؿ الممكية الفكرية والسيما فيما تعمؽ بوضع أساسيات في ىذا الشأف 

ة وترمي كؿ يمتاحة لكبار الموظفيف الحكومييف مف البمداف النامية وتنظـ الدورات مع مراعاة اإلعتبارات المغو  يوى
وتمكيف المشتركيف في ،الكامنة وراءىا التركيز عمى اإلعتبارات األساسيةىنة مع دورة إلى استعراض المسائؿ الرا

 .3المناسبة لحكوماتيـ عمى نحو أفضؿ لدى عودتيـ إلى الوطف السياساتالدورات بالتالي مف صياغة 

 

                                                           
 .100ص  أنظر: األزىري) عبد العزيز( ، المرجع السابؽ،  1
 41أنظر: بركاف ) نبيمة( ، المرجع السابؽ، ص   2

 187السابؽ ،صصبلح ) زيف الديف(، الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيوميا ونطاقيا وأىميتيا وتكييفيا وتنظيميا وحمايتيا، المرجع أنظر:   3



154 
 

فرص لى إتاحة إ باإلضافةة وتعزيزه يالمعمومات المتعمقة بالممكية الفكر  نشر تسييؿكما تعمؿ الويبو عمى       
اإلطبلع عمى أحدث إصدار لمجموعات التشريعات المتعمقة بالممكية الفكرية بشكؿ نصوص وىذا بإعداد الصيغة 

لمممكية  لمنصوص التشريعية والبيانات المرجعية المستجدة إلضافتيا إلى مجموعة قوانيف المنظمة العالمية  االلكترونية
والذي يحتوي عمى  C D ROMبإعداد األقراص المدمجة لمقراءة  ضايالفكرية المتاحة الكترونيا عمى اإلنترنيت وأ

 . 1ة بالمغتيف اإلنجميزية والفرنسيةينصوص تشريعية متعمقة بالممكية الفكر 

وعمى الرغـ مف المساعدات التي تقدميا الويبو لمبمداف النامية إال أف ىناؾ نواقص في أنظمة حماية الممكية       
كفاية الحماية المكفولة لحقوؽ التأليؼ والنشر  العبلمات التجارية مما لعدـ الفكرية في تمؾ البمداف يمكف إرجاعيا 

ة والكيماوية والمواد المضافة يدالنيالمستحضرات الص استثناء، و المضمؿ واالستعماؿ المفرط إلى االستنساخ ييؤد
الفكرية  الممكيةغياب الحماية بالنسبة لبلختراعات البيوتكنولوجية وحقوؽ ، و لؤلغذية مف حماية براءة اإلختراع 

ا ال إصدار تراخيص إجبارية ال تتضمف تعويضات كافية لمشركات التي يبلحظ أني، إضافة إلى لمسبلالت النباتية
ف حماية  األسرار يضعؼ وغموض قوان، وكذا تستعمؿ ما بحوزتيا مف براءات بالقدر الذي يحقؽ نقؿ التكنولوجيا

  . 2المتعمقة بتنفيذ اتفاقيات حماية حقوؽ الممكية الفكرية ة اإلجراءات اإلدارة والقانونيةيمع عدـ كفا التجارية

 ة يالفقرة الثان
 تعاون الويبو مع الدول المتقدمة 

أوروبا وآسيا عف تعاونيا مع البمداف النامية واألقؿ في  ال يختمؼ تعاوف الويبو مع الدوؿ المتقدمة وال سيما        
بالتعاوف مع   فيما يتعمؽؽ نففما ا ،مجموع النفقات المدفوعة لضماف ىذا التعاوفالوحيد ىو مف حيث نموا فالفارؽ 
 مرات مف نفقات تعاونيا مع البمداف المتقدمة . 10يساوي واألقؿ نموا  يةالبمداف النام

ف منظمة الويبو والدوؿ المتقدمة مشابو لتعاونيا مع الدوؿ النامية واألقؿ نموا لذا سوؼ يفإف التعاوف ب ،وعموما      
بس" فمقد كاف الممكية الفكرية بما في ذلؾ تنفيذ اتفاؽ "تريفبالنسبة لتحديث نظاـ ، و بشكؿ موجز وعاـ ينتطرؽ إل

و :تدعيـ األطر الوطنية المتعمقة بالقوانيف والسياسات في مجاؿ الممكية الفكرية مع مراعاة اليدؼ مف التعاوف ى
 حؽ المؤلؼسسي لئلدارة الجماعية لوضع اإلطار المؤ ة المعنية بما فييا اتفاؽ تريبس ، ر واإلتجاىات الدولييالمعاي

 تقديـ الخدمات استجابة لطمبات الدولية المودعةظمة إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية ،تعزيز أن، والحقوؽ المجاورة
استخداـ  ،وتدعيـ إداراتياة يتبادؿ المعمومات في مجاؿ الممكية الفكر  ،لمحصوؿ عمى حقوؽ الممكية الصناعية

 . 3لقيمة المتعمقة بالممكية الفكرية والنفاذ إلييا واإلنتفاع بياازيف المعمومات تكنولوجيا المعمومات كوسيمة لتخ
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ثيؼ اإلنتفاع بنظاـ كت ىو  1أما بالنسبة لتعزيز االنتفاع بنظاـ الممكية الفكرية وتطويره فمقد كاف اليدؼ مف ىذا األخير
توفير التدريب وتقديـ المساعدة  وكذا واإلبتكار اإلبداعتحفيز و  الجميور بالنظاـ، ة بتحسيف مستوى إلماـيالممكية الفكر 

 نية والتقنية إلى البمداف كافة .القانو 

يزداد الدور الذي تؤديو منظمة الويبو أىمية في تسييؿ اإلستفادة مف حقوؽ الممكية الفكرية عمى  ،وعموما      
 1994انوف العبلمات لعاـ ديف الوطني واإلقميمي مف خبلؿ تنسيؽ اإلجراءات وتبسيطيا ، فمثبل تبيف معاىدة قيالصع

تعيف عمييا اتباعيا قصد تسجيؿ يميا واإلجراءات التي يأي دولة عضو تقد يمواطنعمى ف ييتع ينوع المعمومات الت
 .ة في دولة عضو أخرى يالعبلمات التجار 

سنوات  3داـ بعد توقؼ  2008ة بقانوف البراءات في شير يونيو ية لمجنة الدائمة المعنيكما عقدت دورة رسم      
ر نظاـ البراءات الدولي ، وقد يف الدوؿ األعضاء سواء النامية أو المتقدمة في مجاؿ تطو يبيدؼ توطيد التعاوف ب

ة التي أتاحتيا األمانة مف استعراض النظاـ الدولي الحالي لمبراءات مف منظور يتمكنت المجنة بفضؿ الدراسات الجوىر 
سندت ومصالحيا المختمفة وأ أو متقدمة( )نامية ،أو أقؿ نموا األعضاء الدوؿالحسباف احتياجات كؿ  يف اشمولي أخذ

ة قائمة عمى المشاركة مع األخذ بعيف اإلعتبار وجيات نظر جميع يعمما إلى تمؾ الدراسات في مناقشتيا كأيض
 . 2أصحاب المصمحة

ة والمتقدمة عمى حد سواء يالبمداف النامبسمسمة طويمة مف األنشطة لمصمحة د تحقيؽ ىذه الفوائد تضطمع الويبو قصو 
 وذلؾ بالتعاوف معيا .

بو بحسب تصريحات القيميف عمييا تعمؿ جاىدة لتشجيع الدوؿ عمى التوقيع عمى معاىداتيا ووضعيا يوالو       
مى حيث يساعد انضماـ الدوؿ المتزايد إلى المعاىدات والتطبيؽ المتواصؿ ألحكاميا عمى الحفاظ ع ،موضع التنفيذ
جة يحالة تصديؽ جديدة عمى معاىدة سنغافورة التي دخمت نت 16وعمى إثر ذلؾ فإف ىناؾ ط الدولي ، ياستقرار المح

كما انضمت الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي إلى معاىدة الويبو ، 2009مارس  16ذلؾ حيز التنفيذ في ل
 .20103ديسمبر مع نفاذ انضماميا في شير مارس  4لئلنترنيت في 

 المطمب الثاني
 ةيتسوية منازعات الممكية الفكر  يدور الويبو ف 

اعية والثقافية لجميع ة واالجتميتقـو منظمة الويبو بالعمؿ عمى تعزيز اإلبتكار واإلبداع لتحقيؽ التنمية االقتصاد       
المياـ  لدور الميـ وتكممةبيذا اـ االىتماـ ضوفي خ ،ة الفكرية يتسـ بالتوازف والفعاليةينظاـ دولي لمممكعبر  البمداف
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خاصة وأف ،المنظمة بإنشاء وحدة لمعناية بحسـ المنازعات التي قد تحدث بيف األطراؼ  ذه، قامت ىالمسندة إلييا
ة قد يفنية مين فة إلى أنيا تتميز بأنيا ذات صبغةإضا،متداخمة ومتنوعة ومتجددة  النشاطاتالعبلقات المرتبطة بيذه 

التي تحدث في  ليابالوسائؿ البديمة تمؾ المنازعات أماـ المحاكـ ،وليذا اىتمت الويبو بحسـ  يصعب النظر إلييا
 .لمتحكيـ والوساطة لمقياـ بتمؾ الميمة  مركزا  مجاالت الممكية الفكرية فأنشأت

 (فرع ثاف)المنازعات في ظمو ، وفي  ماىية المركز والطرؽ البديمة لحسـ (أوؿ فرع)سنتناوؿ في  يوفيما يم      
 .نتطرؽ لئلجراءات العممية لتمؾ البدائؿ 

 الفرع األول 
 ماهية مركز الويبو لموساطة والتحكيم

 التشجيعمتحكـ والوساطة وذلؾ مف أجؿ لركز تقدميا بإنشاء م يقامت الويبو في إطار الخدمات التعاونية الت      
إذ ال يكفي لحؿ المشاكؿ ،السبؿ البديمة لتسوية المنازعات  بواسطةعمى تسوية المنازعات المتعمقة بالممكية الفكرية 

ة اإلقتصار عمى معالجة مسألة تمتع أصحاب تمؾ يالعبلقات الدول يالتي تثيرىا حماية حقوؽ الممكية الفكرية ف
 .ة تمؾ الحقوؽ في العبلقات الدولية يالحقوؽ بيا بؿ البد مف إيجاد آليات لتسوية المنازعات التي تثيرىا حما

اف السبؿ والطرؽ البديمة يوب ،(فقرة أولى)وفيما يمي نتطرؽ إلى التعريؼ بمركز الويبو لمتحكيـ والوساطة في       
 . (فقرة ثانية)ومزاياىا مف خبلؿ ىذا المركز في 

  األولىالفقرة 
 مركز الويبو لمتحكيم والوساطة نشأة وأغراض

تقدـ سببل بديمة لتسوية المنازعات المتعمقة  يالييئات الدولية التـ مف يبو لموساطة والتحكييعتبر مركز الو      
فيما يمي سنتعرؼ عمى نشأة ىذا المركز وكذا ،و  أيضا المشورة بشأف اإلجراءات ييسد، كما  1بالممكية الفكرية

 أغراضو وأىدافو تباعا .

 

 

                                                           
الممكية الفكرية ىي عبارة عف تعارض في المصالح بيف أصحاب الحقوؽ ومنتيكييا ما يستوجب حؿ ىذا إف المنازعة في مجاؿ    1

التعارض ، وتتنوع ىذه المنازعات بتنوع أنواع الممكية لكف غالبا تنصب ىذه المنازعات حوؿ التممؾ أو في أحقية استغبلؿ ىذه الممكية 
ت التجارية ، منازعات حقوؽ الطبع ، براءات االختراع ...الخ ومف أبرز منازعات الممكية ومدتيا ونطاقيا ، ومف أمثمتيا منازعات العبلما

يعالجيا المركز منازعات أسماء المواقع والتي تعني تمؾ العناويف الموجود عمى االنترنيت والتي يتـ تصميميا لتمكيف  يالفكرية الت
 .مستخدمي الشبكة مف إيجاد الموقع اإللكتروني بسيولة 

 بالوساطة  شعور حديثو( ،الوساطة كوسيمة لتسوية منازعات الممكية الفكرية ،ورقة عمؿ مقدمة  لمندوة المعنونة الجازي )عمرظر: أن
  5،6،ص 2004األوؿ كانوف  28كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات ،نظمتيا جامعة اليرموؾ ، المممكة األردنية الياشمية ،              
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مفاده بأف الوسائؿ البديمة لحسـ  عمى اعتقاد، 19941مركز التحكيـ والوساطة التابع لمويبو عاـ  تأسس      
تمبية احتياجات  مف شأنيا لممكية الفكرية وأف ىذه الوسائؿ النزاعات يمكنيا القياـ بيذا الدور فيما تعمؽ بحقوؽ ا

أصحاب حقوؽ الممكية الفكرية الذيف ينشدوف وسائؿ إضافية أو بديمة لتجنب نشوب النزاعات أو لحسميا بأقصى 
 .سرعة

ة وأحد الدوائر أو األقساـ الفنية التابعة لممنظمة وتعمؿ تحت يركز الويبو لمتحكيـ والوساطة وحدة إدار م ويعتبر     
وىذا المركز يعمؿ وفؽ األنظمة والموائح التي أصدرتيا الويبو لمنظر في تسوية  ،(ليالمكتب الدو  )إشرافيا المباشر

نظر فيما تعمؽ لف المحكميف وايأماـ المركز والمساعدة في تعي المعروضةالمنازعات بما في ذلؾ إدارة القضايا 
شتى المسائؿ  يالوسطاء مف كؿ دوؿ العالـ وكذا الخبراء فواالستعانة ب والفنية القانونيةبأعماليـ ومتبعة اإلجراءات 

ركز الذي أثبت أنو ولقد تمت اإلستفادة مف أعماؿ الم، المرتبطة بالممكية الفكرية ومسائؿ الفكر وحقوقيا التجارية 
 .يمثؿ إضافة عالمية واضحة لتراث صناعة التحكيـ والوساطة 

وتؤدي إقامة النزاعات أماـ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة بدال مف المحاكـ العادية إلى توفير الوقت واقتصاد       
المعروضة عميو سوى وقت  الدعاوى يالفصؿ ف ييستغرؽ المركز ف ورسـو ومصاريؼ الدعاوى ، بحيث الالتكاليؼ 

جراءات والمغات حرية في اختيار القوانيف واإلالة النزاعات في المركز لؤلطراؼ يجراءات تسو إ أيضا تمنحكما ، يسير
مكانية ضماف وجود الخبرة المتخصصة في ىيئة  ،الواجب تطبيقيا عمى موضوع النزاع والحياد إزاء القوانيف والمغات وا 

حيث يعتبر المحكـ أو الوسيط التابع لممركز متخصصا في حقؿ الممكية الفكرية  ،التحكيـ أو في شخص الوسيط
ويحتفظ المركز ، 2بعكس محكـ أو خبير المحكمة الذي قد يكوف بعيدا كؿ البعد عف الموضوع المنتخب مف أجمو

مما يوفر ليـ  ،تيـ وخبراتيـ في مجاؿ اختصاصيـ وقائمة بالمحكميف مع تفاصيؿ شاممة لمؤىبلبقائمة مف الوسطاء 
بالنتيجة الحكـ العادؿ أو السميـ والمتعمؽ في أصوؿ النزاع ووضع التسوية المناسبة لو ، كما يضمف المركز 

 لممتخاصميف السرية التامة البلزمة.

التوصؿ إلى نتيجة نيائية حاسمة لمنزاع وذلؾ عف طريؽ اعتماده عمى ويوفر المركز ألطراؼ النزاع سرعة       
جراء واحد بدال مف رفع عدة قضايا في مختمؼ الدوؿ مما يسمح في حالة التحكيـ مف التوصؿ إلى نتيجة  ،طريقة وا 

المستقبؿ عنو إلى  قد تنشأ فيما عف طريؽ إحالة النزاعات التي ويتـ الوصوؿ إلى المركز إ،نيائية قابمة لمتنفيذ دوليا 
ما أف يتـ إحالة النزاع إلى المركز ،المركز مباشرة بموجب اتفاؽ ينص عمى إحالة نزاع قائـ إلى المركز ومف  ،وا 

 .3مف المركز نفسوالممكف الحصوؿ عمى نماذج العقود واالتفاقات المختمفة 
                                                           

 
1
 الخاصةالطريؽ البديؿ لحسـ النزاعات -إيريؾ)ويمرز( ، مركز التحكيـ والوساطة التابع لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، أنظر:   

 ندوة الجمعية الدولية لحماية الممكية الفكرية تحت عنواف "تحديات حماية الممكية الفكرية مف منظور ، -بالممكية الفكرية                  
 1،ص 1997أكتوبر  23- 21القاىرة، عربي ودولي" بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية ،                 

 2، ص نفسو ، المرجع إيريؾ)ويمرز(  أنظر:  2

 5، ص  نفسوإيريؾ)ويمرز( ، المرجع  أنظر:  3
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الكفيمة بتسوية منازعات الممكية  المشورة لؤلطراؼ ومحامييـ بشأف السبؿ 1994ويسدي المركز منذ عاـ       
جراءات ذات جودة عالية وكفاءة بالغة وتكمفة معقولة ، وكاف مف بيف القضايا التي لفكرية ويتيح ليـ إمكانية اتباع إا

وعقود توزيع  ،تراخيص البراءات والبرامج الحاسوبية والعبلمات التجارية :منازعات تعاقدية مثؿ المركزأحيمت إلى 
 .الصيدالنية وكذا منازعات غير تعاقدية أيضا مثؿ حاالت التعدي عمى براءة االختراع  المستحضرات

 وىو الذي يقدـ مجمس الويبو لمتحكيـيتمثبلف في  جراءاتو جيازافا  و  لتسيير وظائفودارة المركز يشرؼ عمى إو       
ياباف لوا والصيفشخصيات تنتمي إلى سويسرا  6المشورة في مسائؿ التخطيط ووضع السياسات ويتكوف أعضاؤه مف 

قديـ الرأي بت والتي تقوـ لجنة الويبو االستشارية لمتحكيـ،و وألمانيا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
د المحكـ ناء إدارة التحكيـ مثؿ : طمب ر المركز اتخاذ قرار أث تي تقتضي مفغير العادية والوالمشورة في المسائؿ 

بارزيف  متخصصيفبمد ويتألؼ كؿ جياز مف  62عضوا مف  93لمتحكيـ مف  االستشارية بوويتكوف أعضاء لجنة الوي
 .1 في مجاؿ التحكيـ الدولي ومجاؿ الممكية الفكرية

النزاعات التجارية الدولية بيف األطراؼ الخاصة في مجاؿ  لتسويةيقدـ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة خدمات      
مساعدة األطراؼ عؿ إحالة المنازعات القائمة إلى مركز الويبو إذا لـ  فيالممكية الفكرية وتتمثؿ مجمؿ ىذه الخدمات 

و التي تضـ ما المساعدة عمى اختيار الوسطاء والمحكميف مف قاعدة بيانات الويبإحالتو إليو، و عمى  اتفقواقد  يكونوا
التنسيؽ بيف الطرفيف  وكذا ،ي الخبرة في المنازعات المتعمقة بالممكية الفكريةوسيط ومحكـ مف ذو  1000يزيد عمى 

تحديد أتعاب ،إضافة إلى  اإلجراءات فعالية عالية  وتبمغيراـ  والوسطاء المحكميف لتكوف االتصاالت عمى أحسف ما
كما ،ع الطرفيف والوسطاء والمحكميف أنفسيـ وتدبير الجوانب المالية لئلجراءات الوسطاء والمحكميف بعد التشاور م

لى الوسيط أو ا المستحقةيتعيف دفع الرسـو واألتعاب  لمحكـ وفقا لجداوؿ الرسـو عف كؿ إجراء إلى المركز وا 
توفير قاعات  وأيضا،2واألتعاب المتاح لدى المركز وتحسب الرسـو واألتعاب عمى أساس المبمغ محؿ النزاع 

  .لؾ في حاؿ انعقادىا في مكاف آخرلبلجتماع بالمجاف في حاؿ عقدت الجمسات في جنيؼ والترتيب لذ

حتكاـ في ي صياغة بنود تعاقدية تنص عمى اإلالمساعدة فب إضافة إلى الخدمات المقدمة سابقا يقـو المركز     
خدمات  الويبو بشأف الوساطة والتحكيـ ، كما يقدـ المركز إلجراءاتالمنازعات التي قد تنشأ في المستقبؿ وفقا 

اع إلى عقد حتكاـ ، وفي ىذا المضمار يدعو المركز بناءا عمى طمب أحد أطراؼ النز استشارية بشأف اتفاقات اإل
 . 3رىا المركزيبغرض مناقشة إمكانية إخضاع النزاع ألحد اإلجراءات التي يداجتماع لتمؾ األطراؼ 

                                                           
1
 . 226عكاشة )عصمت سبلمة(، المرجع السابؽ، ص  :أنظر  

 السابؽصبلح ) زيف الديف(، الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيوميا ونطاقيا وأىميتيا وتكييفيا وتنظيميا وحمايتيا، المرجع أنظر:   2
 189ص                  

  نفسوصبلح ) زيف الديف(، الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيوميا ونطاقيا وأىميتيا وتكييفيا وتنظيميا وحمايتيا، المرجع أنظر:    3
 188،189 ص 
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عمى طمب الطرفيف وبعد تسديد الرسـ لذلؾ وتزودىما بمعمومات مفصمة عف  بناءاء والمحكميف اقتراح الوسط
ارىـ لممشاركة في تسوية المنازعات التي ال تحاؿ إدارتيا إلى المركز ، وكذا إعداد برامج يمؤىبلتيـ المينية بغية اخت

الحميدة لتسيير  يتقديـ المساعالفكرية ، و  تسوية منازعات الممكية وكذا مؤتمرات عف والمحكميفتدريبية لموسطاء 
 .1بويجراءات الو البت في تسوية النزاع وفقا ألحد إة يطراؼ النزاع بغأالنقاش بيف 

ولكف المركز ال يقـو  ة بمركز الويبو لتشمؿ تعييف المحكميف ،يوتمتد السمة األساسية لدور السمطة اإلدار      
لمقواعد المعموؿ بيا  إذا لـ يقـ األطراؼ بيذا الدور، فدور المركز ىو إدارة كؿ مف تمؾ اإلجراءات وفقا بالتعييف إال
المركز تمؾ ووفقا لقواعد ،ف أف يتـ في أي مكاف مف العالـ مكفالتحكيـ أو الوساطة عف طريؽ المركز ي في الويبو 

أو المغة التي تناسب ار أي مكاف تـ فيو التحكيـ أو الوساطة أو موقع عقد االجتماعات يختيتمتع األطراؼ بحرية إ
 .2ظروؼ نزاعيـ

ضافة إلى كؿ ىذا ، يوفر مركز الويبو لمتحك       لويبو لتسوية ـ والوساطة بناءا عمى اختيار األطراؼ مرفؽ ايوا 
ضة فاف لموثائؽ المتعمقة بالقضية في حداع اآلمسمح لؤلطراؼ والوسطاء والمركز باإلييالذي  القضايا إلكترونيا

 . 3سمح بتخزيف ىذه الوثائؽ واسترجاعيا وذلؾ مف أي مكاف في العالـيإلكترونية و 

 الفقرة الثانية 
 الوسائل البديمة لحل المنازعات في إطار مركز الويبو لمتحكيم والوساطة ومزاياها

ة التي تتعمؽ بالممكية ية المنازعات التجار يدة التكمفة لتسو يوزىعة يما كانت ىناؾ حاجة ماسة إلى سبؿ سر ل       
فتمبية ليذه الحاجة أسست  ،والطويمة الباىظةؿ وطرؽ بديمة لئلجراءات القضائية بوتزويد األطراؼ الخاصة بسالفكرية 

نتناوؿ تبياف ىذه  ييميما مزايا وفمف تتمتع بو  الوسائؿ البديمة نظرا لما ير ىذهـ والوساطة الذي يديالويبو مركز لمتحك
 .الطرؽ أوال ومزاياىا 

في  سببا إف التطور المستمر الذي شيده قطاعي التجارة والخدمات نتج عنو معامبلت عديدة ومعقدة تكوف      
غالب األحياف في نشأة نزاعات بيف األطراؼ ، وفي ظؿ عدـ قدرة المحاكـ عمى مواكبة التنسيؽ التصاعدي ليذه 

 لنزاعات أمرا ضروريا النزاعات بحميا بسرعة وفعالية وبأقؿ تكمفة ، أصبح المجوء إلى الوسائؿ الودية ) البديمة( لحسـ ا

زاء الرغبة في تمبية حاجة الدوؿ األ       عة ومبسطة لفض المنازعات المتعمقة يعضاء في الويبو لتوفير سبؿ سر وا 
بطرؽ  )أفراد أو شركات( ي يقـو بتزويد األطراؼ المتنازعةة تـ إنشاء مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة الذية الفكر يبالممك

                                                           
 247،ص  عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽأنظر:     1

 8إيريؾ)ويمرز( ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر:  2
 متوفر عمى الموقع : 3ص أنشطة مركز التحكيـ والوساطة التابع لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، منشورات الويبو ،  3

 www.wipo.int›mdocs›wipo_oce_9_4                                            16:00على الساعت  08/03/2017حاسٌد الخصفح 
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المتنازعوف لحؿ نزاعاتيـ حيث يختارىا ،حيث تشكؿ بديبل عف المحاكـ في حسـ النزاعات  بديمة لئلجراءات القضائية
ث تستوجب ىذه الطرؽ ية ، حيوذلؾ كسبا لموقت والماؿ ودعما لديمومة روابطيـ التجار  يبعيدا عف القضاء الكبلسيك

 .ؿ شخص ثالث يتسـ بالحياد والنزاىةتدخ
 :ة وتتمثؿ في ت الممكية الفكرياة الودية لمنازعيالويبو لمتحكيـ والوساطة إدارة عدد مف وسائؿ التسو  مركز يتولى

يدؼ إلى مساعدة يقـو بيا طرؼ ثالث محايد و يوضات غير ممزمة اة مفيعممويقصد بيا " والتيالوساطة      
الحوار وتقريب  يإلى حؿ لمنزاع القائـ بينيـ وذلؾ مف خبلؿ اتباع واستخداـ فنوف مستحدثة ف لمتوصؿأطراؼ النزاع 

 ." 1وسط يقبمو الطرفيف ميا لمحاولة التوصؿ إلى حؿيوجيات النظر وتقي

ة يتفؽ عمييا يـ يتولى عمى أساسو وسيط محايد مساعدة أطراؼ النزاع في التوصؿ إلى تسو " إجراء غير ممز أو ىي
 ".2وتكوف مرضية لمجميع

ف الطرفيف يعمؿ عمى تسييؿ الحوار بيىي مرحمة متقدمة مف التفاوض تتـ بمشاركة طرؼ ثالث يسمى وسيطا "أو 
المفاوضات  ية تقـو عمى أساس تدخؿ شخص ثالث محايد فيآل يومساعدتيا عمى التوصؿ لمتسوية ، في المتنازعيف

ب وجيات النظر بيف الطرفيف وتسييؿ التواصؿ بينيما يعمؿ ىذا المحايد عمى تقر ي متخاصميف بحيثبيف طرفيف 
فرض أي منيا عمييـ دوف يـ مة أمامجاد تسوية مناسبة لحكـ النزاع وطرح الحموؿ البدييمساعدتيما عمى إ يوبالتال

 ."3ةيويتميز إجراء الوساطة بالسر 

ناسب ي  والتحكيـف الوساطة يوىي إجراء يجمع ب،ة يغياب التسو  يف والتي تكوف ـيالوساطة المتبوعة بالتحك      
  .األطراؼ مسبقاوذلؾ إذا استحالت تسوية النزاع بالوساطة خبلؿ ميمة يتفؽ عمييا ، ية جميع المنازعات التجار 

النزاع إلى محكـ أو ىيئة مؤلفة مف عدة محكميف ويصدر المحكـ أو ىذه يحاؿ إجراء عمى أساسو  وىوالتحكيـ      
  تـ تذييمو بالصيغة التنفيذية  ادر عف المحكمة إذا ماالقرار الص معذلؾ  في ويستوي، الييئة حكما ممزما ألطراؼ النزاع

ال سيتـ تنفيذه جبرا عكس ما عميو األمر في الوساطة  فاألطراؼ ىنا ىـ ،فأما أف ينفذ الطرؼ الصادر ضده طواعية وا 
نتج يو ،ـ بينيـ يالذيف يصنعوف النتيجة فوظيفة الوسيط تقتصر عمى تسيير التواصؿ والتفاوض بيف الطرفيف ال التحك

                                                           
 أكتوبر، 40مجمة الشريعة والقانوف ، العدد  -دراسة تحميمية نقدية–أنظر: بشير)سعد زغموؿ ( ، الوساطة في إنياء الخصومة الجنائية   1

 .وما بعدىا  294، ص 2009               
 7،6إيريؾ)ويمرز( ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر:   2
 الوديةناجي أحمد) أنور(، الوساطة في منازعات الممكية الفكرية ، ورقة عمؿ مقدمة ألشغاؿ الندوة الدولية بعنواف الوسائؿ  : أنظر  3

 منشورات بالناظور،ـ، الصمح ( ، نظمتيا الكمية المتعددة التخصصات يلفض المنازعات )الوساطة، التحك      
 94،93،ص 2012، 4العدد  ة الحقوؽ ،مجم      
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ة االتفاقية الناشئة عف الوساطة لمتطبيؽ مف األطراؼ بشكؿ ابمية تتمخص في قية العمميمف الناح عف ذلؾ نتيجة ىامة
 .1لييا بمحض إرادتيـ ولـ تفرض عمييـ مف الخارج إ توصمواالذيف  ىـ تمقائي كونيـ

سمح بخفض التكاليؼ يمما  ،وقت قصير يـ يباشر فيبو لمتحكيجراءات الو ىو نوع مف إو  التحكيـ المعجؿ     
ـ المعجؿ عمى اإلستعانة بمحكـ منفرد وليس بمحكمة تحكيـ مكونة مف ينظاـ الويبو لمتحكوتحقيقا لذلؾ اليدؼ ينص 

جراءات المتبعة إضافة إلى عقد جمسات موجزة وكذا جيز لكؿ مرحمة مف اإلص وقت و يضا تخصيوأ ،أعضاء 3
 .2ؽ رسـو وأتعاب ثابتةيتطب

وبغض النظر عف  طبيعييف أو معنوييف كانوااألربعة متاح لمجميع سواء  اإلجراءاتإجراء مف  يأ اتخاذإف      
اتيـ الوطنية أو جنسياتيـ ، وتتـ مباشرة ىذه اإلجراءات وفقا لقواعد معدة لبلستعماؿ في إطار أي نظاـ قانوف انتماء

التحكيـ والوساطة ـ والوساطة تساعد مف يقوموف عمى عممية يالعالـ حيث أصدرت الويبو مجموعة قواعد لمتحك يف
 .بأداء مياميـ عمى أكمؿ وجو

الفكرية تكوف باىظة ف تسوية منازعات الممكية أأىميا تتميز الطرؽ البديمة التي يقدميا المركز بعدة مزايا      
ف االعتبار مدى تعقيد اإلجراءات وباألخص عندما يتعمؽ النزاع يعاـ وخصوصا إذا ما أخذنا بع التكاليؼ بشكؿ

كمفة وخاصة في الدوؿ التي تفإف اتباع الطرؽ البديمة في حؿ النزاعات يكوف أقؿ  يوبالتال ،ةيذات تقنية عالبأمور 
 .رسـو عالية في التقاضي والتي تكوف فييا أتعاب المحاميف باىظة  تتطمب

عامؿ آخر تعد خاصية سرعة حسـ النزاع ذات أىمية قصوى حيث أف ضرورة الحسـ السريع لمنزاع ماىي إال      
تتعمؽ بحقوؽ الممكية الفكرية ، فمع تقدـ التقنيات  ييصب في مصمحة المجوء إلى التحكيـ في حالة المنازعات الت

يمكف لموضوع النزاع أف ينصب عمى قضية ال يوجد حؿ قانوني متاح بالنسبة  يغالبا ما تسبؽ القانوف الوضع يالت
مف شأنو أف يمحؽ ضررا جسيما بذوي ما وىو  ،روقة المحاكـ ليا وانتظار صدور تشريع ليا أو تداوليا بيف أ

 .المصمحة 

أىمية خاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ   كسبت ال شؾ أيضا أف مف مزايا السبؿ البديمة أيضا سرية اإلجراءات التي      
ف يار بينو وبثفصاحب حؽ الممكية الفكرية المرخص لو باإلستغبلؿ يمكف أف يطمب حؿ النزاع الم ،الممكية الفكرية

مكف أف يرتكز ي يتسويقيا في شكؿ سمسمة والتتـ ي يوكذلؾ األمر في حاالت البرامج الت ،المرخص دوف عبلنية
يا عدد كبير مف الموزعيف ، فإف الدعاية التي تتـ حوؿ نزاع ممكية حؽ المؤلؼ ستؤدي إلى اإلضرار الجسيـ يعم

                                                           
 96ناجي أحمد) أنور(،المرجع السابؽ ، ص  : أنظر  1
 .كي يمميوف دوالر أمر  15بما في ذلؾ أتعاب المحكـ ، وذلؾ بالنسبة لممنازعات التي ال تتجاوز قيمتيا    2

 244،ص  أنظر: عبد الرحيـ )رياض عبد اليادي منصور(، المرجع السابؽ
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 يؿ البديمة )مف تحكيـ ووساطة( تمبي االحتياجات الخاصة فبنجاح ىذا المنتج وال شؾ في أف تفعيؿ خدمة السب
 . 19941حيث يقـو مركز التحكيـ والوساطة لمويبو بتقديـ ىذه الخدمات منذ  ،موضوع الممكية الفكرية

تنشأ منازعات الممكية الفكرية عادة بيف شركات كبيرة وىذه الشركات في معظـ األوقات ترتبط مع بعضيا       
ف أىمية استمرار ىذه العبلقات بالبعض   حرصلذلؾ فإف ىناؾ  ،راؼ تكوف محور ىاـطف األيبعبلقات مستمرة وا 

 .شديد لموصوؿ إلى تسويات ودية في حالة النزاعات وذلؾ لممحافظة عمى استمرارية العبلقة بيف أطراؼ النزاع 

 ؿ متعمؽ بالممكية الفكرية في إجراء واحدة المنازعات عمى حييمكف لؤلطراؼ أف تتفؽ في إطار السبؿ البديمة لتسو 
ف كانت تمؾ الممكية الفكرية محمية في أكثر مف بمد واحد عفييا مف التكاليؼ واإلجراءات المعقدة الناتجة يفذلؾ  ،وا 

 ويحمييا أيضا مف احتماؿ الوصوؿ إلى نتائج غير موحدة . ،عف تعدد األنظمة القضائية وتنوعيا

يستوجب غالبا المجوء إلى خبرة ذات مستوى عالي  ،تميز منازعات الممكية الفكرية بتعقد محتواىا وموضوعيا  إف     
قاء نشوب مثؿ ىذه النزاعات أمرا تلة إت ومجاالت متعددة وىو ما يجعؿ مسأمف الميارات والتكنولوجيا وفي قطاعا

 درجة مف األىمية .جراءات تسويتيا في ذات الإكما يجعؿ مف مسألة تبسيط  ميما 

ف ينشأ ىنا اختبلؼ بية غالبا ما تتعدى الحدود الوطنية بؿ أنيا تتميز بالطابع الدولي و يأف منازعات الممكية الفكر      
وبالتالي يظير ىنا دور الطرؽ ، الطابع الوطني لممقاضاة أماـ المحاكـ الوطنية والنطاؽ الدولي لمنزاع المرفوع لمقضاء

يجاد السبؿ والطرؽ األسيؿالبديمة في حؿ ال فضؿ التي يتفؽ عمييا األطراؼ لحؿ النزاع وذلؾ يعكس واأل خبلفات وا 
تحقيقو مف خبلؿ  ؽ البديمة لحؿ النزاعات وىو ما سعى مركز الويبو لموساطة والتحكيـ إلىالطر  صفة المرونة في

 نازعة.توفير خدمة الوساطة والتحكيـ لؤلطراؼ المت

 الفرع الثاني
 الوساطة والتحكيم عمى مستوى مركز الويبو لموساطة والتحكيمجراءات إ

يقدـ مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة حموال بديمة لحؿ منازعات الممكية الفكرية تتمثؿ أساسا في الوساطة       
ية نظرا والتحكيـ إضافة إلى الوساطة المتبوعة بالتحكيـ والتحكيـ المعجؿ ، حيث تعتبر مف أفضؿ طرؽ التسوية الود

 يا تحفظ العبلقات المختمفة بيف المتنازعيف .ع قبؿ استفحالو وتعقيده ، كما أنلمزاياىا وكذا قدرتيا عمى احتواء النزا
ضافة إلى ىذه الطر  ؽ فقد فرض التطور التكنولوجي تعامؿ المركز مع طرؽ جديدة كالوساطة اإللكترونية والتحكيـ وا 

 .اإللكتروني 
التحكيـ الوساطة و  جراءاتوا   ،لى (في ) فقرة أو  والتحكيـ التقميدية جراءات الوساطةسنتناوؿ إوفيما يمي      

 .ة( يفي ) فقرة ثاناإللكترونية 

                                                           
 43،ص 2009دار النيضة العربية ،  القاىرة ،محمد عوض) نادية(، التحكيـ في حقوؽ الممكية الفكرية ، أنظر:  1
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 الفقرة األولى  
 التقميديةوالتحكيم  جراءات الوساطةإ 

ا يإلى إيجاد نظاـ ل ت الويبومنازعات الممكية الفكرية ، حيث سعساطة مف أىـ السبؿ البديمة لحؿ تعتبر الو        
مادة ، وبمجرد اتفاؽ األطراؼ عمى تطبيؽ  27 في يقعقو مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة حيث يؼ عمى تطبيشر 

 يـ التقيد بما ورد فيو يقواعد الوساطة وفقا لذلؾ النظاـ وجب عم

إلى مركز الويبو لمتحكيـ  ييكوف الشروع في الوساطة بمجرد أف يتقدـ طرؼ مف األطراؼ المتنازعة بطمب كتاب      
 يكوف تاريخ الشروع فيو إلى الطرؼ اآلخر،  الوساطة و في الوقت ذاتو أف يرسؿ نسخة مف طمبيوعم،والوساطة 

الطرفيف كتابة بتسممو إخطار ويتولى المركز دوف تأخير ،المركز طمب الوساطة  الوساطة ىو التاريخ الذي يتسمـ فيو
 .1فييامب الوساطة وبتاريخ الشروع ط

ويتولى المركز تعييف الوسيط بعد مشاورة الطرفيف ما لـ يكف الطرفاف قد اتفقا فيما بينيما عمى شخص الوسيط       
 . 2أو عمى إجراء آخر لتعيينو ويجب أف يكوف الوسيط متسما بالحياد واإلستقبللية والنزاىة

 الطرفافإذا لـ يكف  الطرفيفالمتفؽ عمييا بيف  طريقةمف نظاـ الويبو لموساطة تباشر الوساطة بال 9وفقا لممادة      
يا الوساطة ب قد توصبل إلى مثؿ ذلؾ االتفاؽ ، وفي حدود ذلؾ عمى الوسيط أف يحدد الطريقة التي يتعيف أف تباشر

 فيف جدوؿ أعماؿ يمتـز بو كؿ طرؼ وبمشاورة الطر  تعيينوويتعيف عمى الوسيط أف يضع في أقرب وقت ممكف بعد 
إلى الوسيط والطرؼ اآلخر مع أية  حججوؿ طرؼ مف تقديـ بياف يمخص خمفية النزاع ومصالحو و كتمكف حتى ي

ولموسيط أف يقترح خبلؿ الوساطة عمى أطراؼ النزاع ما يعتبره  ،معمومات يعتبرىا الطرؼ ضرورية ألغراض الوساطة
 .3يدا مف معمومات أو مستندات إضافيةفم

المسائؿ موضع النزاع بيف الطرفيف بأي طريقة يراىا مناسبة ولكف ليست لو أي سمطة كما يشجع الوسيط عمى تسوية 
ذا رأى الوسيط أف أي مسائؿ موضع النزاع بيف الطرفيف ال تحتمؿ تسوية عف طريؽ  ،4رض تسوية عمى الطرفيففل وا 

وؼ النزاع وأي عبلقة الوساطة فمو أف يقترح عمى الطرفيف اإلجراءات أو السبؿ التي يرجح أف تؤدي عمى ضوء ظر 
مف النتائج قدر عمؿ بيف الطرفيف إلى تسوية تمؾ المسائؿ بأكبر قدر مف الفعالية وأقؿ قدر مف التكاليؼ وأكبر 

األخذ بقرار خبير في مسألة واحدة ػأو أكثر أو المجوء إلى إما وبصورة خاصة ولموسيط أف يقترح عمى سبيؿ ذلؾ 
أخيرة لمتسوية، فإذا استحالت التسوية عف طريؽ الوساطة يتـ المجوء إلى  عروضا أو أف يقدـ كؿ طرؼ ،التحكيـ 
و أحديد العرض الذي تكوف لو الغمبة ،تعمى وتقتصر فيو ميمة محكمة التحكيـ  ،عمى أساس تمؾ العروضالتحكيـ 

                                                           
 مف نظاـ الويبو بشأف الوساطة  4،5المادتيف : راجع   1
 .606،607ص ، 2009،لمنشر والتوزيع  بيجات،  حجازي )عبد الفتاح بيومي (، حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف، الزقازيؽ أنظر:   2
 607،608، ص نفسو، المرجع حجازي )عبد الفتاح بيومي (، حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف أنظر:  3

  مف نظاـ الويبو بشأف الوساطةالفقرة أ  13ة الماد : راجع 4
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مفيـو أف يجوز ف الالمجوء إلى تحكيـ يكوف فيو الوسيط المحكـ الوحيد بموافقة الطرفيف الصريحة عمى أنو يكوف م
  .1جراءات التحكيـ أف يأخذ في الحسباف ما تسممو مف معمومات ػأثناء الوساطةلموسيط أثناء إ

ويجب أف تتسـ إجراءات الوساطة بالسرية التامة مف قبؿ المشاركيف فييا سواء الوسيط أو الطرفيف أو ممثمييما      
 ناء اجتماعات الطرفيف شخص آخر حاضر أثومستشارييما وأي خبير مستقؿ وأي 

عمى اتفاؽ تسوية شمؿ أي مسألة  الطرفيفتوقيع ب اـ الويبو لموساطة إمامف نظ 18تنتيي الوساطة حسب المادة و   
أف  هإذا كاف مف غير المرجح حسب تقدير  الوسيط  أو قرار ،مف المسائؿ موضع النزاع بينيما أو كؿ تمؾ المسائؿ

قت بعد حضور أوؿ أو إعبلف كتابي صادر عف أحد الطرفيف في أي و ،تؤدي مواصمة الوساطة إلى تسوية النزاع 
 .الوسيط وقبؿ التوقيع عمى أي اتفاؽ لمتسويةاجتماع لمطرفيف و 

يخ انتيائيا ويبيف تار  الوساطةرسؿ الوسيط إلى المركز دوف تأخير إخطارا كتابيا بانتياء ي  الوساطةنتياء ولدى ا     
رسؿ الوسيط إلى يو ،ة يو جزئا كاممة أييوما إذا كانت التسوية إف ترتبت عم ،أو لـ تترتب تسويةيا يوما إذا ترتبت عم

حفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور وال يكشؼ عف وجوده يو  ،الطرفيف نسخة مف اإلخطار الموجو إلى المركز
 . 2مف الطرفيف يكتابأو نتيجة الوساطة ألي شخص دوف تصريح 

ووفقا ليذا النوع يمجأ األطراؼ أوال إلى تسوية ،عرؼ بالوساطة المتبوعة بالتحكيـ يانا ما يويمي مرحمة الوساطة أح     
نزاعيـ عف طريؽ الوساطة مع االتفاؽ ابتداءا عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ فورا في حالة فشؿ الوساطة بناءا عمى 

حالة ما إذا تخمؼ أحد األطراؼ عف  يعف طريؽ التحكيـ ، كذلؾ ف نيائيةراؼ لتسويتو تسوية طمب يودعو أحد األط
الوساطة أو عف مواصمة اإلشتراؾ فييا قبؿ انقضاء الميمة المحدد وفقا لنظاـ الوساطة المعموؿ بو في  ياإلشتراؾ ف

 . 3العاديجراءات التحكيـ يوما وتتبع في التحكيـ إ 90و  60 المنظمة وىي ما بيف

لى جانب الوساطة والوساطة المتبوعة بالتحكيـ ىناؾ إجراء آخر      وفقا لنظاـ الويبو بشأف التحكيـ ،و  ىو التحكيـ وا 
 يجوز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى إخضاع كؿ أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينيـ لنظاـ الويبو لمتحكيـ .

إلى المركز إخطار بإمكانية المجوء لنظاـ المركز لمتحكيـ ويكوف مكتوبا ويجب عمى الطرؼ المدعي أف يرسؿ      
حيث يتـ إرسالو بالفاكس أو التمكس أو بأية وسيمة اتصاؿ أخرى ، كما يرسؿ في الوقت ذاتو نسخة إلى الطرؼ 

 . 4الثاني في النزاع

                                                           
1
 608، المرجع السابؽ، ص حجازي )عبد الفتاح بيومي (، حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف  

 .مف نظاـ الويبو بشأف الوساطة 19راجع  :المادة   2

 معيد القانوف،أنظر: بيومي أحمد )كوثر عبد اهلل محمد(، التحكيـ في منازعات الممكية الفكرية، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في   3 
 191، ص  2004قسـ الدراسات والبحوث القانونية ،  القاىرة، البحوث والدراسات العربية ،                         

 مف نظاـ الويبو لمتحكيـ  5راجع  : المادة   4
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ويتحدد البدأ في إجراءات التحكيـ وفقا لنظاـ الويبو لمتحكيـ بتاريخ تسمـ المركز طمبا مف المدعي يمتمس فيو        
إحالة النزاع إلى التحكيـ وفقا لمنظاـ، مع إرساؿ صورة مف الطمب إلى المدعى عميو ويقـو المركز بإببلغ الطرفيف 

 .بتسممو الطمب وتاريخ بدء التحكيـ 

لى المدعي خبلؿ  11ادة ووفقا لمم       يوما مف  30يجب عمى المدعى عميو إببلغ رده عمى الطمب إلى المركز وا 
 تاريخ تسممو طمب التحكيـ ، كما يجوز أف يضمف رده بيانا بأي طمب مقابؿ أو مقاصة .

ة كبرى مف خبلؿ وتبدأ إجراءات التحكيـ بتشكيؿ ىيئة التحكيـ وىو أمر أولتو قواعد نظاـ الويبو وعناية وأىمي      
النصوص حرصا عمى تمبية رغبات األطراؼ وحفظا لحقوقيـ ، فأفردت ليذا الموضوع أحكاما تفصيمية في المواد مف 

 ووضعت حدود معينة لكؿ إجراء.  36إلى  14

 . 1ويجب أف تتوفر في المحكـ جممة مف الشروط  القانونية أىميا اإلستقبلؿ والحياد، السرية في العمؿ التخصص

عد تشكيؿ ىيئة التحكيـ وتولييا مياميا البد مف اإلستمرار في إجراءات التحكيـ حتى تتحقؽ الميزة األساسية لنظاـ ب
التحكيـ وىي سرعة الفصؿ في المنازعة باتباع الحدود الزمنية لكؿ مرحمة مف مراحؿ التحكيـ وتجنب المماطمة أو 

اإلجراءات التي يحددىا ئة التحكيـ ممؼ القضية حيث تتبنى التأخير غير المبرر، ويقـو مركز التحكيـ بتسميـ ىي
تاحة المجاؿ لكؿ منيـ إلبداء دفوعو  األطراؼ أو التي تراىا مناسبة في حالة عدـ اتفاقيـ مع مراعاة المساواة بينيـ وا 

 . 2المنازعةوسرعة الفصؿ في 

مف نظاـ الويبو لمتحكيـ حيث يحدد المركز مكاف  40، 39أما بالنسبة لمكاف التحكيـ ولغتو فقد تناولتو المادتيف       
 .التحكيـ ولغتو مراعيا في ذلؾ ما أبداه الطرفيف مف مبلحظات ولمطرفيف االتفاؽ عمى مكاف آخر لمتحكيـ 

سات في أي مكاف يرونو مناسبا ، أما المداوالت فيمكف ويجوز لييئة التحكيـ بعد التشاور مع األطراؼ عقد الجم     
أف تتـ في أي مكاف ويعد الحكـ الصادر صادرا في مكاف التحكيـ ويجب عمى المدعي أف يرسؿ إلى المدعى عميو 

لى المحكمة التحكيمية بياف الدعوى خبلؿ  ومف جانبو ، يوما مف استبلـ إخطار المركز بإنشاء ىيئة التحكيـ 30وا 
رسالو إلى محكمة التحكيـ خبلؿ يمتـز  يوما مف تسممو إخطار المركز بإنشاء محكمة  30المدعى عميو بياف دفاعو وا 

 .3التحكيـ أو تسممو بياف الدعوى ويجب أف يرد بياف الدفاع عمى ما جاء في بياف الدعوى

                                                           
 لمزيد مف التفصيؿ حوؿ ىذه الشروط    1

 الفكريةبف شعبلؿ )الحميد( ، دور األجيزة غير القضائية في حماية حقوؽ الممكية الفكرية )مركز المنظمة العالمية لمممكية أنظر: 
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  مف نظاـ الويبو لمتحكيـ 37،38المادتيف  : راجع   2

 مف نظاـ الويبو لمتحكيـ  42 ،41تيف راجع  :الماد  3
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مع الطرفيف اجتماعا تحضيريا  وبعد أف يتـ تقديـ بياف الدفاع أف تعقد 48ويجوز لمحكمة التحكيـ وفقا لممادة      
عداد جدوؿ مواعيدىا ، كما يجوز لييئة محكمة التحكيـ أف تصدر بناءا عمى ب غرض تنظيـ اإلجراءات البلحقة وا 

كتمؾ التي تصدر بيدؼ المحافظة عمى السمع مف اإلعتداء مف  ،طمب أحد الطرفيف ما يمـز مف تدابير مؤقتة وأوامر
 .1انت قابمة لمتمؼذلؾ إيداعيا لدى الغير إذا ك

إف نظاـ الويبو لمتحكيـ العادي يقر بمبدأ السرعة في مباشرة العممية التحكيمية ، حيث حدد ميمة اإلنتياء مف      
أشير مف تاريخ استبلـ بياف الدفاع أو إنشاء محكمة التحكيـ أييما أبعد ،ويجب صدور الحكـ  9إجراءات التحكيـ بػػػ 

صدار الحكـ فييا مدة ال تتجاوز المنيي لمخصومة خبلؿ ثبلث ة أشير التالية لذلؾ بحيث يستغرؽ نظرا لمدعوى وا 
 .2السنة

وما يبلحظ عمى نظاـ الويبو لمتحكيـ أنو اىتـ بقضية السرية في العممية التحكيمية أكثر مف نظاـ الوساطة       
التحكيـ ، سرية القرار التحكيمي ويجب احتراـ حيث شممت السرية ، سرية المعمومات الواردة ،سرية اإلجراءات سرية 

 .3السرية عمى المركز واألطراؼ

وال شؾ أف الوصوؿ إلى حكـ التحكيـ ىو الغاية التي يسعى إلييا أطراؼ النزاع ، ومف المتصور اعتماد التحكيـ     
ي حالة اتفاؽ األطراؼ دوف صدور حكـ فيو كما في حاالت الصمح أثناء سير اإلجراءات أو وفاة أحد الخصـو أو ف

 عمى إنيائو وغيرىا مف األسباب. 

ت إلنياء التحكيـ حيث جاء مف نظاـ الويبو لمتحكيـ ، التسوية وبعض الحاال 65وعموما ، فقد تناولت المادة      
 فييا :

  في أي وقت قد تراه مناسبا لمحكمة التحكيـ أف تقترح عمى الطرفيف النظر في تسوية -أ"
لطرفاف عمى تسوية النزاع قبؿ اتخاذ قرار التحكيـ عمى محكمة التحكيـ إنياء التحكيـ وعميو تثبيت إذا اتفؽ ا-ب

التسوية في شكؿ قرار تحكيـ باتفاؽ الطرفيف إذا طمب ذلؾ معا وال تكوف محكمة التحكيـ ممزمة بتسبيب قرار تحكيـ 
 مف ذلؾ القبيؿ .

ستحيمة قبؿ اتخاذ قرار التحكيـ ألي سبب غير ما ذكر في إذا صارت مواصمة التحكيـ عديمة الضرورة أو م -ج
الفقرة )ب( عمى محكمة التحكيـ إخطار الطرفيف بنيتيا إنياء التحكيـ وتكوف لمحكمة التحكيـ سمطة إصدار قرار إنياء 

 التحكيـ ما لـ يثر أحد الطرفيف أسبابا ليا يبررىا لئلعتراض عمى ذلؾ خبلؿ ميمة تحددىا محكمة التحكيـ .

                                                           
 628حجازي )عبد الفتاح بيومي (، حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  1

  211،210، المرجع السابؽ، ص بف شعبلؿ )الحميد(أنظر:   2
 مف نظاـ الويبو لمتحكيـ  63المادة   وراجع 

   217 ،214)الحميد(، المرجع السابؽ، ص بف شعبلؿ لممزيد مف التفصيؿ حوؿ السرية في نظاـ الويبو لمتحكيـ أنظر:    3
 مف  نظاـ الويبو لمتحكيـ  76-73وراجع المواد 
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)د( وتبمغ  62قرار التحكيـ باتفاؽ الطرفيف أو األمر بإنياء التحكيـ وفقا لممادة  المحكموفيوقع المحكـ أو      
محكمة التحكيـ ذلؾ القرار لممركز بعدد مف النسخ يكوف كافيا لتوفير نسخة واحدة منيا لكؿ طرؼ ولممحكـ أو 

األمر بإنياء التحكيـ إلى  المحكميف أو المركز ويرسؿ المركز نسخة أصمية عف قرار التحكيـ باتفاؽ الطرفيف أو عف
لى المحكـ أو المحكميف   ."كؿ طرؼ وا 

وبقبوؿ التحكيـ بناءا عمى نظاـ الويبو لمتحكيـ يمتـز الطرفاف بتنفيذ قرار التحكيـ دوف إبطاء ويتنازالف عف حقيما     
ي يجوز فييا أف يتـ في أي نوع مف أنواع اإلستئناؼ أو التقاضي أماـ محكمة أو سمطة قضائية أخرى في الحدود الت

ذلؾ التنازؿ عمى الوجو السميـ وفقا لمقانوف الواجب التطبيؽ، ويكوف قرار التحكيـ نافذا وممزما لمطرفيف اعتبارا مف 
التاريخ الذي يبمغو فيو المركز، ويكوف الحكـ مستوفيا لبعض الشروط الشكمية كالكتابة وتاريخ ومكاف اتخاذه ، وأف 

 . 1يكوف مسببا

يوما مف تسممو نسخة الحكـ أف يطمب مف ىيئة التحكيـ إصبلح  30وز ألي طرؼ مف األطراؼ خبلؿ ويج     
األخطاء المادية أو الحسابية التي تشوب الحكـ مع إببلغ طمبو إلى الطرؼ اآلخر والمركز وتقـو الييئة بإجراء 

 يتجزأ مف حكـ التحكيـ ، كذلؾ يوما مف تسمـ الطمب في مذكرة منفصمة غير أنو يعد جزءا ال 30التصحيح خبلؿ 
يجوز ألي طرؼ وخبلؿ نفس المدة أف يطمب البت في أية طمبات أغفمت الييئة الفصؿ فييا ومتى رأت ىيئة التحكيـ 

 . 2يوما مف تاريخ تسمـ الطمب 60أف ذلؾ الطمب لو ما يبرره وجب عمييا اتخاذ حكميا بشأف تمؾ الطمبات خبلؿ 

بو عمى وضع نظاـ لمتحكيـ المعجؿ لسرعة الفصؿ في بعض المنازعات ال تحتمؿ حرصت منظمة الوي كما      
إطالة أمد الخصومة ويراعي ىذا النظاـ توفير وقت وماؿ الخصـو ، حيث يتـ اختصار عدد المحكميف والمدد والميؿ 

تعديبلت نوجزىا فيما البلزمة التخاذ اإلجراءات وتحقيقا ليذه األىداؼ فقد أدخمت عمى نظاـ الويبو بشأف التحكيـ 
 يمي: 

يتعيف تقديـ بياف بالدعوى مع طمب التحكيـ وليس في وقت الحؽ وبمعزؿ عنو ، وبالمثؿ يتعيف تقديـ بياف الدفاع مع  
 الرد عمى الطمب.

ف كاف النظاـ المعجؿ قد أبقى عمى الطمبات والدفوع عمى حاليا دوف اإلدخاؿ عمييا أي زيادة أو نقصاف فإنو       وا 
جعؿ عف المبادرة الواردة ضمف نظاـ التحكيـ العادي بإرفاؽ عريضة المدعى ورد المدعى عميو بمقدمات الدعوى  قد

مف نظاـ التحكيـ العادي بنص وارد  10قاعدة ممزمة وليست مسألة اختيارية راجعة إلدارة األطراؼ فاستبدلت المادة 
الفقرة )ج( ، وكما  35حوبا ببياف الدعوى وفقا لممادة كالتالي في نظاـ التحكيـ المعجؿ" يكوف طمب التحكيـ مص

 الفقرتيف ب و ج ". 36منو " يكوف الرد عمى الطمب مصحوبا ببياف الدفاع وفقا لممادة  12جاءت المادة 

                                                           
 217،218 بف شعبلؿ )الحميد(، المرجع السابؽ، صأنظر:    1

 مف اتفاؽ الويبو لمتحكيـ  66المادة  : راجع   2
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المحددتيف لميؿ  42، 41وقد قدـ المشرع تأكيدا عمى إلزامية ىاذيف النصيف بالحذؼ الكمي لمفقرة أ مف كبل المادتيف 
مف النظاـ  36، 35ؿ كبل مف بياف الدعوى وبياف الدفاع في نظاـ التحكيـ العادي والمتيف تقابميما المادتيف إرسا

 . 1المعجؿ
يـو تحتسب مف بدء الشروع في التحكيـ فإذا  15تشكؿ ىيئة التحكيـ المعجؿ مف محكـ فرد ، يتـ تعيينو خبلؿ       

تكوف كؿ الجمسات التي يعقدىا المحكـ المنفرد مكثفة وال يجوز أف  ،2لـ تقـ األطراؼ بتسميتو تولى المركز تعيينو
 أياـ إال في الظروؼ االستثنائية . 3تستغرؽ أكثر مف 

تـ تقصير الميؿ المعموؿ بيا في مختمؼ مراحؿ إجراءات التحكيـ ، حيث يجب اختتاـ إجراءات التحكيـ خبلؿ      
دفاع أو إنشاء محكمة التحكيـ مع األخذ بالحالة التي تحدث آخرا متى أشير تحسب اعتبارا مف تاريخ تسميـ بياف ال 3

أمكف ذلؾ في حدود المعقوؿ ، كما ينبغي اتخاذ قرار التحكيـ في غضوف شير واحد بعد ذلؾ متى أمكف ذلؾ في 
 . 3حدود المعقوؿ

أشير وفي شأف  6أشير بدال مف  3مما سبؽ يتضح أف المدد أنقضت في شأف اختصار إجراءات التحكيـ إلى 
 أشير ،وتخضع غالبية منازعات أسماء الدوميف إلى التحكيـ المعجؿ.  3إصدار حكـ التحكيـ في شير واحد بدال مف 

 الفقرة الثانية 
 ةالوساطة والتحكيم اإللكترونيإجراءات 

حيث ي الفضاء اإللكترونتشكؿ الوساطة اإللكترونية أحد أىـ الوسائؿ البديمة لحسـ المنازعات التي تنشأ في       
إيجاد آليات وقواعد لحسـ المنازعات المتعمقة بيا حيث تتطمب ىذه األخيرة  ،4أنيا تتواءـ مع طبيعة التجارة اإللكترونية

تتفؽ مع طبيعتيا الخاصة ، فاتجو التفكير إلى تسوية ىذه المنازعات باستخداـ نفس التقنية ليتـ ذلؾ عبر اإلنترنيت 
 .تواجد أطراؼ النزاع في مكاف واحد ) الوساطة( دوف الحاجة إلى 

كأسموب أمثؿ  الويبواإلنترنيت تطبيقات عممية ومتنوعة وقد اعتمدتو ب تسوية المنازعات إلكترونيا عبر وقد وجد أسمو 
 .في تسوية منازعات الممكية الفكرية خاصة منازعات أسماء المواقع ) أسماء الدوميف( 

                                                           
 212،211 بف شعبلؿ )الحميد(، المرجع السابؽ، صأنظر:    1

 47نادية(،المرجع السابؽ ، ص محمد عوض) أنظر:    2
 48، ص  نفسومحمد عوض) نادية(، المرجع أنظر:    3
 تعرؼ التجارة االلكترونية بأنيا :" التجارة التي تفتح المجاؿ مف أجؿ بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعمومات عبر اإلنترنيت ."  4

 261ص، 2004دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،  الجزائر،أنظر: سعد اهلل) عمر( ، القانوف الدولي لحؿ المنازعات ،
بأنيا :"نوع مف عمميات البيع والشراء ما بيف المستيمكيف والمنتجيف أو بيف الشركات بعضيـ وبعض باستخداـ تكنولوجيا  بعضوعرفيا ال

 المعمومات واالتصاالت" .
، وتتـ ىذه التعامبلت بيف (إلكترونيا عبر شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنيت في حيف يرى اتجاه ثاف بأنيا "التعامبلت التجارية التي تتـ

 الشركات أو بيف الشركات وعمبلئيا أو بيف الشركات والحكومات وسجؿ التجارة الخارجية والداخمية ."
 26ص ،2009دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،ـ االلكتروني، يمطر )عصاـ عبد الفتاح( ، التحكأنظر: 
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وتيدؼ إلى تسييؿ  فوري مباشر عمى شبكة اإلنترنيت  اإللكترونية تمؾ العممية التي تتـ بشكؿيقصد بالوساطة و       
وبالتالي ال تختمؼ عف ، التعاوف والتفاوض بيف األطراؼ المتنازعة لمتوصؿ إلى حؿ عادؿ يقبمو أطراؼ النزاع 

يث الوسيمة ، حيث تتـ عبر وسيمة الوساطة التقميدية مف حيث اليدؼ واإلطار العاـ ، إال أنيا تختمؼ عنيا مف ح
 .إلكترونية وىي شبكة اإلنترنيت ، ويجب أف يتوفر في الوسيط اإللكتروني النزاىة والحياد واالستقبللية 

الموقع  تتـ بطرؽ إلكترونية عمى يراءات التة الوساطة اإللكترونية مف خبلؿ مجموعة مف اإلجيوتجري آل      
لطمب التسوية ومرورا باإلجراءات التي تفرغ في  يموساطة بداية مف مؿء نموذج إلكترونبو ليالتابع لمركز الو  يالشبك

 .بصدور الحكـ ثـ قيده عمى الموقع  وانتياءأشكاؿ إلكترونية 

مف نظاـ الويبو لموساطة فإف عمى كؿ مف رغب مف طرفي النزاع تسوية نزاعو عف طريؽ  3ووفقا لممادة       
المجوء لموساطة اإللكترونية أف يقـو بتعبئة طمب الوساطة المعد مسبقا مف قبؿ المركز والمنشور عمى الموقع 

 .تقميدية الاإللكتروني التابع لممركز والذي يجب أف يتضمف نفس بيانات الوساطة 

تأكيد إلى مقدـ الطمب يبمغو مف خبللو تسممو لمطمب ، ثـ يقـو المركز  بإرساؿوعند استبلـ المركز لمطمب يقـو 
ذا رفض الوساطة تنتيي إباإلتصاؿ بالطر   . 1جراءاتياؼ اآلخر وا 

وبعد استفاء تمؾ  ؼ اإلدارية وأتعاب الوسيط مف طرؼ النزاعيجب عمى المركز أف يستوفي الرسـو والمصار يو        
المصاريؼ والرسـو يقـو المركز بتزويد أطراؼ النزاع بأسماء الوسطاء حتى يقـو باختيار الوسيط المناسب لنزاعاتيـ 

رؼ يتضمف كممة البريد اإللكتروني لكؿ ط بإرساؿار الوسيط يقـو يإلفادتيما بكؿ مجريات الوساطة ، وبعد اخت
ع وحضور جمسات ايستطيعوف مف خبلليا الدخوؿ إلى الصفحة المخصصة لمنز  يالمرور الخاصة بكؿ منيـ والت

 . 2الوساطة لمناقشة طمباتيـ والتداوؿ معيـ حوؿ موضوع النزاع بيدؼ التوصؿ إلى حؿ وسط يقبمو الطرفيف

نيا عمى يقدميا طرفا النزاع أثناء جمسات الوساطة والتي يتـ تخزي يالت والبياناتوتعتبر جميع المعمومات       
ة ومشفرة بنظاـ حماية آمف ويحوؿ يوساطة محمإللكتروني التابع لمركز الويبو لصفحة النزاع المعدة عمى الموقع ا

 .تغيير أو تحريؼ عمى مضمونياي دوف إحداث أ

ة ية ودية النزاع بيف الخصـو ، حيث تنتيي عمميالوسيط إلى تسو  إما بتوصؿوتنتيي الوساطة اإللكترونية       
ط في الوصوؿ إلى يالوس بفشؿ الوساطة في لحظة المصادقة عمى اتفاؽ التسوية الذي يصبح ممزما وواجب النفاذ ، أو

النتيجة التي آلت ة الوساطة يجب عمى الوسيط بغض النظر عف يو وعند انتياء عممامالحؿ الودي لمنزاع المطروح أم
خطار مكتوب إلى المركز يعممو بانتياء الوساطة وبتاريخيا وأف رسؿ فورا إييجابية كانت أـ سمبية أف إلييا الوساطة إ

تعيف عميو المحافظة عمى يالمركز لئلخطار  ، وبتمقييرسؿ نسخة مف ذلؾ اإلخطار معنوف باسـ المركز إلى الطرفيف
                                                           

 6،السنة  فراس)كريـ شاىيف(،فايز أحمد)ىند(، الوساطة في المنازعات االلكترونية ، مجمة الحمي لمعمـو القانونية والسياسية  أنظر:   1
 258ص  ، 2008،  3العدد                

 260ص  نفسو،المرجع  فايز أحمد)ىند(، فراس)كريـ شاىيف(، أنظر: 2
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عادة الميالنزاع ، كما  يورد بو مف معمومات وعدـ إفشائيا إال بموافقة طرف ما ذكرات متـز المركز أيضا برد وا 
 . 1منياالطرفيف وعدـ اإلحتفاظ بأي صورة والمستندات الخاصة ب

لى جان        دوره  ضخـالتحكيـ اإللكتروني وتوىو  إجراء آخر شيدت الفترة الحالية أىميةالوساطة اإللكترونية  بوا 
ولقد كاف لمدور ،أصبح طاغيا ضمف طرؽ القضاء البديمة األخرى في مجاؿ حؿ نزاعات التجارة اإللكترونية وقد 

ص بالتجارة اإللكترونية لتنظيـ االكبير الذي تمارسو الويبو إسيامات كبيرة في تطوير وتفعيؿ نظاـ التحكيـ الخ
 .بلمات التجارية عالمنازعات الخاصة باإلنترنيت السيما المتعمقة بأسماء الدوميف وال

عبر شبكة اإلنترنيت وفؽ قواعد خاصة دوف الحاجة إلى ويقصد بالتحكيـ اإللكتروني "التحكيـ الذي تتـ إجراءاتو      
ىو تولية طرفي العقد الدولي اإللكتروني مراكز متخصصة في "أو  "،2التقاء أطراؼ النزاع والمحكميف في مكاف معيف

 . 3"مجاؿ نزاعيـ والية القضاء في نزاعيـ المادي في إطار بيئة رقمية تتماشى وطبيعة نزاعيـ ومصدره

أىمية التحكيـ اإللكتروني فيما يتميز بو مف سرعة ويسر ومرونة وقمة تكاليؼ ال تتوافر في القضاء وتظير       
بؿ يمكف ،ماـ المحكميف أالعادي  حيث ال يمـز في التحكيـ اإللكتروني انتقاؿ أطراؼ النزاع أو الحضور المادي 

الصناعية ، يضاؼ إلى ذلؾ سرعة إصدار  سماع المتخاصميف عبر وسائط االتصاؿ اإللكترونية عبر األقمار
، كما يمكف االتصاؿ وراؽ عبر البريد اإللكتروني ءات حيث يتـ تقديـ المستندات واألاألحكاـ نظرا لسيولة اإلجرا

ومنيا المركز المباشر بالخبراء أو الحديث معيـ عبر اإلنترنيت ، لذا انتشرت ىيئات ومراكز التحكيـ اإللكتروني 
 لمويبو لممساىمة في حؿ منازعات التجارة اإللكترونية.التابع 

قة سمعية بصرية عبر شبكة يويكتسب التحكيـ اإللكتروني الصفة اإللكترونية مف الطريقة التي تتـ بيا ، حيث يتـ بطر 
  بعد.دولية مفتوحة لئلتصاؿ عف 

ويضاؼ إلييا باتفاؽ األطراؼ قواعد خاصة في ،ويتـ في التحكيـ اإللكتروني اتباع إجراءات التحكيـ العادية      
التحكيـ اإللكتروني لعؿ أبرزىا كيفية التواصؿ بيف المتخاصميف والمحكميف عف بعد عبر شبكة اإلنترنيت وكيفية تقديـ 

عمى وأىمية الحفاظ عمى سرية المعمومات التجارية والصناعية التي تيـ األطراؼ موضوع النزاع ،لكترونيا المستندات إ
التقدـ لمركز التحكيـ المعيف ،إذ يجب  4أنو يجوز لؤلطراؼ تحديد إجراءات التحكيـ اإللكتروني ضمف اتفاؽ التحكيـ

                                                           
  261،ص السابؽفراس)كريـ شاىيف(، فايز أحمد)ىند(،المرجع  أنظر:  1

 42أنظر: مطر ) عصاـ عبد الفتاح ( ، المرجع السابؽ ، ص    2
 ،جامعةحمودي)ناصر(،النظاـ القانوني لعقد البيع االلكتروني المبـر عبراالنترنيت ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف أنظر :   3

 475، ص 2009 ،مولود معمري ، كمية الحقوؽ ،تيزي وزو                  
 حوؿاألوؿ  يالسميماف )ىند عبد القادر( ، دور التحكيـ االلكتروني في حؿ منازعات التجارة االلكترونية، المؤتمر المغارب أنظر:  4

 طرابمس ،نموذجي لممعمومات "، أكاديمية الدراسات العمياالمعموماتية والقانوف تحت شعار "نحو قانوف مغاربي                    
 21ص ،  2009أكتوبر  28،29                   
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تحديد  ، مع يقـو كؿ طرؼ بتحديد أسماء ممثميو في نظر النزاع، ثـ عف طريؽ النموذج المبيف عمى موقع اإلنترنيت 
 ـ الوثائؽ والمستندات واألدلة بالطرؽ المبينة سمفايتقد،و وسيمة اإلتصاؿ ) البريد اإللكتروني ،)الفاكس،التمكس ...( 

 أسماءالتحكيـ اإللكتروني  ةتحدد محكم، بعد أف   يبدأ تاريخ نظر النزاع باستبلـ المركز لطمب التحكيـ وبعدىا
  .يقـو المركز بإخطار الطرؼ اآلخر بوجود النزاع وبداية المحاكمة، ثـ  يحدد المركز موعد المحاكمةالمحكميف، و 

  .(يتـ إنشاء موقع إلكتروني لكؿ محاكمة ) لو كممة سر وكممة مرور خاصة بو تسمـ لؤلطراؼتجدر اإلشارة أنو       
 عمى موقع المركز اإللكتروني .ـ اإللكتروني بطريقة إلكترونية تتـ كافة إجراءات التحكيو 

ئة التحكيـ في اليـو المعمف عنو مسبقا والذي أخطر بو وتبدأ إجراءات التحكيـ  بواسطة شبكة اإلنترنيت أماـ ىي      
ومنح فترة كافية لتقديـ بيانات إضافية أو  ،طرفا النزاع بعد تسمـ مركز التحكيـ اإللكتروني رد بيانات المحتكـ ضده

سمائيـ مسبقا بتوكيؿ ممثمييـ بغض النظر عف مؤىبلت الوكبلء الذيف تـ رفع أالنزاع التعديؿ فييا والسماح ألطرؼ 
والرد عميو أو تقدـ بطمب مف  دعاء‘اؿأثناء جمسات التحكيـ وتقتصر إجراءات التحكيـ عمى بيانات محددة تقدـ مع 

 .1ىيئة التحكيـ

يد آلية سماع الشاىد واإلتصاؿ بو بعد االستعانة بشيادة الشيود مع تحد حريةوتترؾ مراكز التحكيـ لؤلطراؼ      
إخطار ىيئة التحكيـ بأسماء وعناويف الشيود وتحديد الوقائع المطموب سماع الشيود دخوليا بعد موافقة الييئة تعمؿ 

ويسمح مركز التحكيـ اإللكتروني أيضا ألطراؼ النزاع ،عمى تحديد آلية سماعيـ بالياتؼ وكاميرا دائرة تمفزيونية 
 . 2الخبرة الفنية إلثبات وقائع تتعمؽ بموضوع النزاعبطمب 

وبعد اإلنتياء مف تقديـ البيانات يجب الفصؿ في النزاع في فترة أقصاىا شير ويصدر القرار كتابة وتكفي      
األغمبية لصدوره مع توقيعو بواسطة رئيس الييئة واألعضاء ، ويتضمف القرار باإلضافة إلى الحكـ تاريخو ومكاف 

ره وأجور المحكميف ونفقاتيـ وأجور الخبراء وأية نفقات أخرى ويسبب القرار ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى عدـ صدو 
 . 3لؤلطراؼ ويعد الحكـ ممزما بمجرد اإلستبلـ ليتـ تسميمو ب وتقـو الييئة بتزويد المركز بالقراريالتسب

 %27قضية وفقا لقواعد الويبو بزيادة تبمغ  350وقد أدار مركز الويبو لمتحكيـ والوساطة حتى اآلف أكثر مف      
قضايا تحكيـ   %19و  والتحكيـ  الوساطةمف قضايا   % 57في السنوات الثبلث الماضية و قضايا الفي عدد 
 .4قضايا تحكيـ % 24معجؿ و 

 

 
                                                           

 22، ص  السابؽالسميماف )ىند عبد القادر ( ، المرجع  أنظر:  1
 23السميماف )ىند عبد القادر ( ، المرجع نفسو، ص أنظر:  2
 23، ص  نفسوالسميماف )ىند عبد القادر (، المرجع  أنظر:  3
 1ص  أنشطة مركز التحكيـ والوساطة التابع لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، منشورات الويبو ، المرجع السابؽ ،أنظر:   4
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 األول  القسمة ـخالص
الممكية الفكرية عمى مستوى المنظمة العالمية اتضح لنا مف خبلؿ دراسة ىذا الباب الموسـو بػػػ : "حماية حقوؽ       

بالغة تزداد يوما بعد يـو ذلؾ أف تمؾ الحقوؽ تتسـ في  بأىميةإف حقوؽ الممكية الفكرية تتمتع  ،لمممكية الفكرية "
غالبية أوجييا بعدـ اقتصارىا عمى الحدود الوطنية وامتدادىا إلى النطاؽ الدولي ، األمر الذي جعؿ مف حمايتيا 

تمؾ الحماية جاءت حتمية بعد استقرار المبادئ األساسية لتمؾ الحماية في ولية أمرا الغنى عنو ، والحقيقة أف الد
التشريعات الوطنية مف جية ولمتطور الصناعي والتكنولوجي الذي صاحبو تطور المعامبلت التجارية بيف الدوؿ ، ىذا 

 التي مف شأنيا حماية الممكية الفكرية عمى الصعيد الدولي .األمر الذي أدى إلى وضع حد أدنى مف القواعد الموحدة 

البداية الحقيقية لجيود الدوؿ في اإلعتراؼ بحقوؽ الممكية  19لذا فقد شيدت فترة الربع األخير مف القرف       
اقية باريس أبرزىا اتف، االتفاقيات الدولية  إبراـ جممة مف الفكرية وحمايتيا دوليا ، حيث أسفرت تمؾ الجيود إلى 

وكذا  1886ة لعاـ يإضافة إلى اتفاقية برف لحماية األعماؿ األدبية والفن ، 1883لحماية الممكية الصناعية عاـ 
، وقد كانت ىذه االتفاقيات  1961اتفاقية روما لحماية المؤديف ومنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات اإلذاعة لعاـ 

تشرؼ عمييا حكومة االتحاد الفدرالي السويسري تعرؼ بالبربي ، إال أنو يئة تشترؾ فييا الحكومات و ىتدار مف قبؿ 
لحماية الدولية وبالرغـ مف الدور الذي لعبتو ىذه المنظمة الصغيرة في حماية حقوؽ الممكية الفكرية إال أنيا لـ تحقؽ ا

مف ناحية الييكؿ فكرية دوليا منظمة دولية أكثر فعالية في حماية الممكية ال إليجادت جيود الدوؿ المرجوة ، فتظافر 
المنشأة لممنظمة العالمية لمممكية  1967جويمية  14ت تمؾ الجيود بإبراـ اتفاقية ستوكيولـ في والوظائؼ، فتوج

كإطار مؤسسي أوكؿ إليو ميمة حماية الممكية الفكرية بشقييا الصناعي الفكرية التي حمت محؿ البربي ووجدت 
ؿ عمى اإلشراؼ عمى االتفاقيات السابقة عمى إنشائيا أو تمؾ التي أبرمت مف طرفيا واألدبي ،ومنذ نشأتيا وىي تعم

غير أف تمؾ االتفاقيات تميزت بالقصور إذ لـ تشتمؿ ،أو ساعدت في إبراميا مع دوؿ ومنظمات دولية بشكؿ مستقؿ 
 تطبيؽ أحكاميا .عمى نظاـ يضمف إنفاذ أحكاميا وال عمى آلية تساعد في حؿ المنازعات التي قد تنشأ عف 

رساء الحماية الضرورية لمممكية الفكرية مف خبلؿ  نشأتياىذا وقد لعبت الويبو كذلؾ منذ       دورا فعاال في نشر وا 
المنظمات الدولية مختمؼ دوؿ العالـ المتقدمة منيا والنامية وكذا بمد أواصر التعاوف مع مختمؼ  معالتعاوف 

 الحكومية خاصة 

المنظمة أيضا دورا ىاما في تسوية منازعات الممكية الفكرية بطرؽ أكثر مرونة وأقؿ تكمفة بإنشائيا كما لعبت     
 مركزا لمتحكيـ والوساطة .

وعمى الرغـ مف المجيودات المبذولة مف قبؿ الويبو إلى غاية بداية التسعينات إال أنيا عانت مف العديد مف     
التقميد والقرصنة خاصة لمعبلمات التجارية ومف األسباب التي روجت لمسمع  المشاكؿ تمثمت أساسا في انتشار عمميات
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المقمدة التطور التكنولوجي الذي عرفتو األجيزة الصوتية والمرئية التي سيمت الميمة لنسخ العديد مف األعماؿ والربح 
   السريع مف السمع المقمدة وزيادة طمب المستيمؾ عمى ىذه السمع .

ة أصبحت قوانيف المنظمة غير مجدية أماـ تطور سبؿ التزوير والتقميد وىذا ما أنقص مف وأماـ ىذه الظاىر 
مصداقيتيا ، وما جعؿ الدوؿ الصناعية تبحث عف سبؿ أنجع لحماية اقتصادىا مف جية وحماية الممكية الفكرية مف 

طريقا آخر لحماية مصالحيا  جية أخرى ولكف بعيدا عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، فانتيجت تمؾ الدوؿ
 بالبحث عف آلية أكثر نجاعة مف المنظمة وربط الممكية الفكرية بالتجارة الدولية وىو ما سنبحثو في الباب الثاني .

 

           

              

 



 
 
 

 يــــــــم الثانــــالقس
ة عمى ـة الفكريــوق الممكيــة حقـحماي
 ةــــارة العالميـة التجــوى منظمــــمست
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 الثانيالقسم 
 عمى مستوى منظمة التجارة العالمية  الفكرية حماية حقوق الممكية

األمر  ،التجارة الدكلية في مجالي السمع المزيفة كالمقرصنة يف لئلنتاج ا مممكساتزايدشيدت سنكات الثمانينات        
 المتأثرة بيذا الكضع . –خاصة المتقدمة منيا -الذم أدل إلى قمؽ العديد مف الدكؿ 

بؿ كلـ يشفع  ،كلـ يشفع إلزالة ىذا القمؽ كجكد ذلؾ الكـ اليائؿ مف االتفاقيات الدكلية التي تحمي حقكؽ الممكية      
المتقدمة تشعر بحالة عدـ الرضا كذلؾ حيث ظمت الدكؿ  -الكيبك–حتى كجكد منظمة متخصصة في مجاؿ الحماية 

األمر الذم أدل إلى استمرار انتياكات  ،لعدـ كفاية آليات الحماية في نظاـ" الكيبك" كالذم امتاز عمكما بالقصكر
فتزايدت معيا خسائر شركات الدكؿ الكبرل المنتجة كالتزييؼ تارة أخرل حقكؽ الحماية الفكرية بالسرقة تارة كبالتقميد 

المقدمة لمخدمات خاصة في فترة الثمانينات التي كانت تجرم خبلليا المفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ لمسمع ك 
بمسألة تحرير التجارة الدكلية مف القيكد  –المتقدمة منيا خاصة –أيف اىتمت دكؿ العالـ  ،حكؿ تحرير التجارة الدكلية

الحمائية التي تعترض تداكؿ منتجاتيا عبر أسكاؽ الدكؿ المختمفة ، كفي سبيؿ ذلؾ بذلت جيكد مضنية عمى مدل 
 .(1994-1947زمف طكيؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ)

إنشاء ما يعرؼ بمنظمة امنة مف تمؾ المفاكضات كالمعركفة بجكلة "أكركجكام" عف ثكالتي أثمرت خبلؿ الجكلة ال
  .1التجارة العالمية

                                                           
لمتعريفات كالتجارة كالمعركفة باسـ الجات كالتي بدأت فكرتيا مف دعكة المجمس ظيرت منظمة التجارة العالمية إثر تطكر االتفاقية العامة   1

كبدأت األعماؿ التحضيرية ليذا  1945االقتصادم كاإلجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة إلى عقد مؤتمر دكلي حكؿ التجارة كالعمؿ عاـ 
ي "ىافانا" كانتيى بإبراـ االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة تـ عقد المؤتمر بالفعؿ ف 1947نكفمبر  21كفي  1946أكتكبر  يالمؤتمر ف
-1986إلى جكلة أكركجكام ) 1947جكلة جنيؼ بدءا مف  ( كتكالى بعد ذلؾ عقد جكالت تحرير التجارة العالميةGATT)الجات، 
 باإلنجليزيت.  WTO الفرنسيتبOMC ( أىـ جكالت الجات كالتي انتيت بإنشاء المنظمة العالمية المعركفة اختصارا بػػػ :1993

كالتي حمت محؿ الجات بعد مفاكضات كمناقشات طكيمة حيث تـ التكقيع عمى  1994أكتكبر  15كذلؾ بإعبلف مراكش في المغرب في 
 .مكر المختمفة لمتجارة العالمية اتفاقية تنظـ  األ 28إلى جانب  OMCة إنشاء ياتفاق
 مف حيث النشأة األىداؼ  المبادئ . ،العالميةلمزيد مف التفصيؿ حكؿ منظمة التجارة  

 آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  TRIPSاتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالممكية الفكرية  ،أنظر: نجار)أحمد منير(
 كاالقتصاديةالجكانب القانكنية كاقع التجارة الككيتية ،مؤتمر  مع اإلشارة إلى  TRIPSكالمتعمقة بحماية الممكية الفكرية     

 إلى 9،مف 1الطبعة  ، 1المجمد ،كمية الشريعة كالقانكف  ،منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدةالتفاقية             
 396-391 ص ، ص2004مام  11            

 اتفاقية قراءة في –كتحديات الممكية الفكرية في مجاؿ براءات اإلختراع كأيضا :أبك الميؿ)إبراىيـ الدسكقي(، منظمة التجارة العالمية 
 التفاقيةمؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية  ، TRIPSالجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية                  
 إلى 9مف 1،، الطبعة  2المجمد –كمية الشريعة كالقانكف  ،ةمنظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحد                 
 468،469، ص 2004مام  11                
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كبالتزامف مع نشأة المنظمة العالمية لمتجارة كازدياد تفشي ظاىرة التقميد كالقرصنة الميددة لمتجارة التي تعتمد       
األمر  ،عمى اإلبتكار كالتطكير كعدـ نجاعة نظاـ "الكيبك" لمحماية في التصدم لمظاىرة مما أنقص مف مصداقيتيا

ة مف الناحية يكحماية الممكية الفكر ،لحماية اقتصادىا مف جية الصناعية تبحث عف سبيؿ أنجع  جعؿ الدكؿالذم 
فمـ تجد الدكؿ الصناعية منفذ لتحقيؽ ىذا المسعى سكل إدراج  ،التجارية مف جية أخرل كلكف بعيدا عف "الكيبك"

–امنة لممفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ ثالجكلة ال يرة فمكضكع حماية حقكؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجا
ير كبير لمدكؿ المتقدمة نظرا لما تعانيو منتجاتيا محؿ الممكية الفكرية مف تقميد كتزييؼ ثتحت تأ -جكلة أكركجكام

ة تعنى بالجانب كأماـ معارضة شديدة لمدكؿ النامية كذلؾ إليجاد اتفاقية دكلية ضمف اتفاقات منظمة التجارة العالمي
ة كذلؾ بإيجاد معايير دنيا مكحدة لمحماية ينظاـ الكيبك لمحما يالتجارم لمممكية الفكرية كتعالج القصكر المكجكد ف

 .كطرؽ فعالة لئلنفاذ كتسكية المنازعات 

مف خبلؿ اتفاقية  يكبالفعؿ نجحت تمؾ الدكؿ المتقدمة في ربط حماية الممكية الفكرية بالنظاـ التجارم الدكل       
 ة باتفاقية إنشائيا قكالممح تعنى أساسا بالجانب التجارم لمممكية الفكرية تأسست تحت مظمة منظمة التجارة العالمية

فكانت أساسا  ،بالتريبسعرفت باسـ "اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية " المعركفة اختصارا 

اتفاقيات من ،أي تضمنت معايير دنيا مىحدة لحمايت الملكيت الفكريت أكثر فاعليت مما سبقها  للحمايت في تلك المنظمت
 ؿ الثاني(صيا )الفمنازعاتحقكؽ الممكية الفكرية كتسكية  )الفصؿ األكؿ(، كما تضمنت قكاعدا جديدة إلنفاذ

 الفصل األول 
 قوق الممكية الفكرية ومعاييرها في منظمة التجارة العالمية حأساس حماية 

تعتبر اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية )التريبس( كالتي نتجت عف جكلة أكركجكام      
المبلمح لممفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ األساس الذم اعتمدت عميو منظمة التجارة العالمية في تحديد 

 في ظميا . اسية لقكاعد حماية الممكية الفكريةاألس

الكقت الحالي الختبلفيا عف االتفاقيات األخرل المبرمة قبميا   يكتعد اتفاقية التريبس مف أىـ االتفاقيات الدكلية ف    
ا تعكد أىمية ىذه تنظيميا لكؿ فركع الممكية الفكرية في كثيقة كاحدة ، كم ثأك مف حي ،سكاء مف حيث ظركؼ نشأتيا

االتفاقية أيضا إلى ككنيا تعالج فقط الجكانب التجارية مف حقكؽ الممكية الفكرية ، كقد تـ الربط بيف التجارة كتمؾ 
إدارة اتفاقية التريبس ما يعني أنو كألكؿ مرة أكجدت اتفاقية  الحقكؽ عندما أعطي لمنظمة التجارة العالمية اختصاص

 آخر إلدارتيا عالميا كىك منظمة التجارة العالمية . امركز متعمقة بالممكية الفكرية 

فؽ مع تكما يزيد مف أىمية تمؾ اإلتفاقية ىك تكفيرىا لحد أدنى مف معايير الحماية لكؿ فركع الممكية الفكرية ت     
 مستكيات الحماية التي تكفرىا قكانيف كتشريعات الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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لمتطرؽ إلى   (األكؿ)بحثيف ، نخصص مفي  الفصؿإذف كنظرا ألىمية كخصكصية اتفاقية تريبس سنتناكؿ ىذا     
 .لمعايير حماية مختمؼ فركع الممكية الفكرية في ظميا (انيثال)كماىية ىذه االتفاقية 

 المبحث األول 
 ســــة التريبــــــماهي 

، فقد جاءت كنتاج باءة تحرير التجارة العالمية كرحـ العكلمة عإف اتفاقية التريبس ىي االتفاقية التي خرجت مف       
لمفاكضات استمرت عدة سنكات لتككف كاحدة مف أىـ أدكات تحرير التجارة العالمية كالتي أثارت جدال طكيبل أثناء 

اب ما سبقيا مف اتفاقيات شقامت عمى أنقاض القصكر الذم  بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية ، حيث المفاكضات
  محؿدكلية لـ تتحقؽ معيا الحماية المطمكبة لمدكؿ الصناعية نتيجة انتشار عمميات القرصنة كالتقميد لممنتجات 

كعية نظرا نالفكرية بعد التكقيع عمى اتفاقية التريبس نقمة  الممكيةشيد التنظيـ الدكلي لحماية  لذا فقد الممكية الفكرية ،
فنظرا ،مف سمات كخصائص انفردت بيا كميزتيا عف ما سبقيا مف اتفاقيات دكلية  االتفاقيةلما تتميز بو ىذه 

ا العامة كمبادؤىا في )مطمب أكؿ( كسماتي مطمب)ث نشأتيا في ىذا المبحفي لخصكصية اتفاقية تريبس سنتناكؿ 
 ( ثاف

 المطمب األول 
 ســـة تريبــــــــــأة اتفاقيــــنش 

كلـ يكف  ،ىذا القرف في اإلدارة الدكلية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في تعد اتفاقية )التريبس( أكبر خطكة اتخذت     
ىذه االتفاقية التي تعالج شقي الممكية الفكرية مف الجانب التجارم ضمف نطاؽ النظاـ العالمي الجديد مف خبلؿ  إدراج

حيث مرت بمراحؿ عديدة كالقت صعكبات كثيرة ناتجة عف اختبلؼ مستكيات الحماية  ،الييفباألمر  كام ججكلة أكرك 
كلرغبة كؿ منيا في حماية  ،ػالممنكحة ليذه الحقكؽ في القكانيف المحمية لكؿ مف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية

 ا المطمب في فرعيفكنظرا ألىمية جكلة أكركجكام التي تمخضت عنيا اتفاقية التريبس سنتناكؿ ىذ، مصالحيا 
 (الفرع الثاني)ك،لمحاكلة تنظيـ التجارة الدكلية في مجاؿ الممكية الفكرية قبؿ جكلة أكركجكام  (الفرع األكؿ)نخصص 

 لسير مفاكضات جكلة أكركجكام كنتائجيا .

 الفرع األول 
 . يمحاولة تنظيم التجارة الدولية في مجال الممكية الفكرية قبل جولة أوروجوا 

حيث عجزت ،لـ تحك االتفاقيات السابقة عمى جكلة أكركجكام القدر الكافي مف الحماية الدكلية لمممكية الفكرية       
ما دفع المجتمع الدكلي  كآثاره السمبية عميياقصكر الذم شابيا لمعف تكفير الحماية لمكثير مف مجاالت الممكية الفكرية 
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ضمف أكلكيات نظاـ عالمي جديد لحماية عناصر ىذه الفكرية  ةلمحرص عمى استمرار كفالة حماية حقكؽ الممكي
  .الممكية
ساس باعتبارىا أ مكقؼ اتفاقية الجات مف حماية حقكؽ الممكية الفكريةعمى ما يمي سنقؼ في )فقرة أكلى( يكف     

اإلطار التجارم ج حقكؽ الممكية الفكرية في اسنتناكؿ أسباب كعكامؿ إدر كفي )فقرة ثانية(  ،قياـ منظمة التجارة العالمية
 .ركجكامكبالتحديد في جكلة أمتعدد األطراؼ 

 الفقرة األولى 
 موقف اتفاقية الجات من حماية حقوق الممكية الفكرية

كالتي  1947أكتكبر  30التي تـ إبراميا في  -رغـ أف مكضكع االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة " الجات"        
كاف تحرير التجارة بشكؿ مباشر فقد اعترفت أيضا بحماية  ،-19481جانفي  1أصبحت سارية المفعكؿ بداية مف 

، إذ خكلت لمدكؿ األطراؼ في االتفاقية الحؽ في اتخاذ حقكؽ الممكية الفكرية كلكف بشكؿ متكاضع كبصكرة محتشمة 
 20التدابير الضركرية لمتكافؽ مع القكانيف كالمكائح الصادرة في شأف حقكؽ الممكية الفكرية ، كىذا ما ذكرتو المادة 
ؼ الفقرة )د( مف االتفاقية حيث نصت عمى أنو:"ال تفسر نصكص ىذه االتفاقية عمى نحك يحكؿ دكف اتخاذ أم طر 

متعاقد لتدابير ....)د( كضركرية لضماف التكافؽ مع القكانيف كالمكائح التي ال تتعارض مع نصكص ىذه االتفاقية 
كيشمؿ ذلؾ القكانيف المتعمقة بفرض الرسـك الجمركية كحماية براءات اإلختراع كالعبلمات كحقكؽ المؤلؼ كقمع 

 الممارسات الخادعة" .

األطراؼ في اتفاقية الجات الحؽ في اتخاذ تدابير ضركرية لمتكافؽ مع قكانيف الممكية كىذا النص يخكؿ لمدكؿ      
كىي كال بد أف تتكافر عدة شركط  ،20الفكرية السارية فييا ، كبالتالي فإف ىذا الحؽ يعد بمثابة استثناء تقرره المادة 

أال تككف ىذه القكانيف كالمكائح متعارضة مع  اف التكافؽ مع القكانيف كالمكائح، كأف تككف ىذه التدابير ضركرية لضم
المبادئ التي تقـك عمييا اتفاقية الجات كيدخؿ في عداد ىذه القكانيف الصادرة في شأف براءات اإلختراع العبلمات 

أال تتخذ ىذه التدابير بطريقة عشكائية أك ك  ،التجارية كحقكؽ المؤلؼ كمكافحة الممارسات الخادعة) الغش كالتدليس(
 كؿ يؤدم إلى التمييز غير المبرر بيف الدكؿ أك يؤدم إلى تقييد مستتر لمتجارة. بش

مف االتفاقية فرضت عمى الدكؿ األطراؼ معاممة السمع ػك المنتجات الكاردة  4الفقرة  3كجدير الذكر أف المادة      
لمنتجة محميا فيما يتعمؽ بتطبيؽ مف كافة الدكؿ األخرل المكقعة عمى االتفاقية معاممة ال تقؿ عف معاممة السمع ا

القكانيف كالمكائح التي تنظـ بيعيا أك عرضيا لمبيع أك شرائيا أك نقميا أك تكزيعيا أك استعماليا كيطمؽ عمى المبدأ الذم 
 .2يتضمف ىذا الحكـ " مبدأ المعاممة الكطنية"

                                                           

  1 393أنظر: نجار) أحمد منير( ، المرجع السابؽ، ص   

 393، ص نفسو أنظر: نجار) أحمد منير( ، المرجع  2
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الكطنية في شأف الضرائب كالنظـ الداخمية  في الجزء الثاني مف االتفاقية بعنكاف" المعاممة 3كقد كردت المادة      
"كمف المقرر أف القكانيف كالمكائح الصادرة في شأف براءات اإلختراع تعتبر مف قبيؿ النظـ الداخمية ، كمف ثـ يجب أال 

منيا ،كيسرم ىذا الحكـ  4كباألخص الفقرة  3تخالؼ ىذه القكانيف مبدأ المعاممة الكطنية المنصكص عميو في المادة 
 .1يضا عمى القكانيف كالمكائح الصادرة في شأف  كافة صكر الممكية األخرلأ

فإف الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية تمتـز بأال يتضمف نظاميا القانكني في شأف  4الفقرة  3كتطبيقا لحكـ المادة      
ع المنتجة محميا كالسمع براءات اإلختراع ) كباقي صكر الممكية الفكرية األخرل( التمييز في المعاممة بيف السم

 المستكردة .

الفقرة )د( مف االتفاقية يجكز لمدكؿ اتخاذ التدابير الضركرية لمتكافؽ مع القكانيف كالمكائح  20غير أنو كفقا لممادة  
الصادرة في شأف براءات اإلختراع كالعبلمات التجارية كحقكؽ المؤلؼ كقمع المنافسات الخادعة استثناءا مف مبدأ 

 مة الكطنية. المعام

كىذا االستثناء لو أىمية كبيرة ، إذ يقرر حؽ الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية في اتخاذ التدابير البلزمة لحماية حقكؽ 
الممكية الفكرية بصدد الكاردات التي تنطكم عمى اعتداء عمى ىذه الحقكؽ )مثبل السمع التي تحمؿ عبلمات تجارية 

كلك كانت ىذه التدابير  ،تغبلؿ براءة اإلختراع دكف ترخيص مف صاحب البراءة (مزيفة أك المنتجات التي صنعت باس
ال تنسجـ مع باقي نصكص االتفاقية غير أف االتفاقية لـ تكضح حدكد ىذا اإلستثناء كال نطاؽ تطبيقو، كمتى تعتبر 

تتخذ لمتكافؽ مع القكانيف كالمكائح اإلجراءات التي تفرضيا األنظمة القانكنية الداخمية مف قبيؿ التدابير الضركرية التي 
 الصادرة في شأف براءات اإلختراع كباقي صكر الممكية الفكرية. 

تنظيما لحقكؽ الممكية الفكرية ألنيا لـ تقحميا مف حيث المبدأ في  1947كرغـ ىذه اإلشارة لـ تتضمف جات      
 إطار المفاكضات التجارية بيف الدكؿ األطراؼ ، كقد كاف ليذا المسمؾ مظاىره كما نجـ عف ذلؾ مف خسائر فادحة 

كلما كانت الخسائر التي تمحؽ بالمشركعات المالكة لمتكنكلكجيا كغيرىا مف عناصر الممكية الفكرية كالصناعية بسبب  
 . 2مف حجـ ىذه التجارة %6الغش كالقرصنة تقدر بنسبة عالية مف حجـ التجارة العالمية بمغت حكالي 

اية ىذه الحقكؽ أدرج ضمف أكلكياتو إنشاء نظاـ لذا فإف المجتمع الدكلي كحرصا منو عمى استمرار كفالة حم     
عالمي جديد لحماية حقكؽ الممكية الفكرية، ىذا النظاـ يجمع بيف الدكؿ الصناعية المتقدمة كالدكؿ النامية ، كذلؾ 
 بغرض تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك حماية فعالة ليذه الحقكؽ تحقيقا ليدؼ كاحد أعمى كىك استفادة المجتمع الدكلي بأسره. 

                                                           
 دار  ، ، القاىرة الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكريةالصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ اتفاقية أنظر:   1

 31ص ، 1999،  1ط، العربية   النيضة،                    

) عبد المنعـ(، المرجع السابؽ، ص   2  110أنظر :زمـز
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كقد تزعمت الكاليات المتحدة األمريكية عمى مدار الخمسيف سنة األخيرة مف القرف الماضي الجيكد الرامية      
لمكصكؿ إلى ىذا النظاـ العالمي الجديد لمحماية كذلؾ باإلصرار عمى إقحاـ مكضكعات الممكية في النظاـ التجارم 

في  -خاصة خبلؿ مفاكضات جكلة أكركجكام-ألمريكية كاإلقتصادم الجديد ،كقد تمثمت أىداؼ الكاليات المتحدة ا
التكصؿ إلى اتفاؽ شامؿ يتضمف آليات ذاتية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الدكلي ليحؿ محؿ النظـ 
ة الكطنية المتعددة التي تفتقر إلى مثؿ ىذه اآلليات،  كأكدت كذلؾ عمى الربط بيف قضية الممكية الفكرية كنظاـ التجار 

الدكلي كاإلعتراؼ بيذه اآلليات اعترافا قانكنيا دكليا مف جانب مختمؼ الدكؿ عمى نحك يجعؿ مف العقكبات التجارية 
سبلحا قكيا كمشركعا في أيدييا تستخدمو في مكاجية الدكؿ التي يمكف أف تمحؽ الضرر بمصالحيا في مجاؿ الممكية 

الدكؿ النامية باعتبار أف "الكيبك" ىي المنتدل المخصص الفكرية، بيد أف الكضع القى معارضة قكية مف قبؿ 
شرافيا عمى االتفاقيات الدكلية ذات الصمة، كقد كاصمت  لمعالجة مكضكعات الممكية الفكرية لخبرتيا الكاسعة كا 

 ، كىي1الكاليات المتحدة جيكدىا كساندتيا في ذلؾ الدكؿ الصناعية الكبرل مؤسسة مذىبيا عمى مجمكعة مف الحجج
الدكؿ النامية تشكؿ تكتبل داخؿ الكيبك، أما  الدكؿ كؿ أساسي عف مصالح الدكؿ النامية ، كأفالكيبك تدافع بش أف

تدابير حماية حقكؽ الممكية الفكرية يمكف تنفيذىا ستطيع تحقيؽ أىدافيا داخؿ الكيبك، إضافة إلى أف الصناعية لف ت
 مر غير ممكف في ظؿ االتفاقيات المككنة لمكيبك. كىذا األ،في إطار منظمة التجارة العالمية باإلجبار 

كقد كاصمت الكاليات المتحدة األمريكية جيكدىا الحثيثة إليجاد آلية فعالية مؤسساتية تككف ميمتيا اإلشراؼ عمى      
تحرير التجارة بشكؿ عاـ كاتفاقية تعنى بمسائؿ الممكية الفكرية بشكؿ خاص ، كلقد بدأت ىذه الجيكد منذ كقت مبكر 

كتكرككام)بالمممكة  1949جكلة نيس)بفرنسا( جكالت ىي ،ثـ أعقبتيا عدة  1947كتحديدا منذ اتفاقية الجات 
،كتعتبر ىذه الجكلة بداية لمحاكالت الدكؿ المتقدمة كعمى 1979-1973طككيك ،كجكلة 19672-1964المتحدة( 

رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية لمفت األنظار إلى الجكانب التجارية الدكلية لحقكؽ الممكية الفكرية، مع محاكلة 
،كقد نادت الكاليات المتحدة  1947ع ىذه الجكانب لئلطار القانكني الدكلي القائـ أنذاؾ كىك اتفاقية جات إخضا

قرار قكاعد قانكنية كفيمة بمحاربة اإلتجار في  األمريكية بضركرة تكفير الحماية الكاجبة لحقكؽ الممكية الفكرية كا 
التجارة مف تأثير بالغ الضرر بمالكي العبلمات التجارية المسجمة كذلؾ لما ليذه ،المنتجات المقمدة كالمزيفة كالمقرصنة 

 ليذه المنتجات .

كحاكلت الكاليات المتحدة األمريكية في ىذه الجكلة أف تحصؿ عمى تأييد التخاذ قرار في إطار اتفاقية جات       
لى إقرار تقن 1947 يف لمكافحة التزييؼ كالذم يككف مف إلخضاع التجارة في المنتجات المزيفة لقكاعد قانكنية دكلية كا 

 شأنو فرض الرقابة المحكمة عمى إنتاج ىذه السمع المزيفة .

                                                           
) عبد المنعـ(، المرجع   1   111، ص السابؽأنظر :زمـز

 لممزيد مف التفصيؿ حكؿ ما جاء في الجكالت    2
 386-383 ص ، ص2000دار الجامعة الجديدة، ، ات اإلقتصادية الدكلية ، اإلسكندرية قأنظر: حشيش )عادؿ أحمد( ، العبل
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غير أف مساعي الكاليات المتحدة األمريكية لقيت معارضة شديدة مف قبؿ الدكؿ النامية األكثر تقدما كاعتبرت      
، كقد أدل ذلؾ إلى  1947دائرة اتفاقية جات أف ىذا التقنيف الخاص بحماية حقكؽ الممكية الفكرية يقع كمية خارج 

مما أدل إلى عدـ إدراج  ،عدـ إمكانية التكصؿ إلى تكافؽ في اآلراء بيف اإلتجاىات المتعارضة في ىذا الخصكص
 .  19791مثؿ ىذا التقنيف ضمف نتائج جكلة طككيك سنة 

-1986كىي "جكلة أكركجكام" )،ؽ عمى اإلطبل الجكالتكقد بدأت بعد ذلؾ المفاكضات التي شيدتيا أىـ      
( كالتي تعتبر نقطة انعطاؼ ميمة في مجاؿ تحرير التجارة الدكلية أك إيجاد نظاـ عالمي جديد لحماية الممكية 1994

الفكرية مف خبلؿ اتفاقية تريبس بصفة خاصة حيث كانت ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ أدت إلى عكلمة حماية حقكؽ 
دراجيا  في الفقرة المكالية.في جكلة أكركجكام نكردىا  الممكية الفكرية كا 

 ة يانثالفقرة ال
 روجواي أإدراج حماية حقوق الممكية الفكرية في جولة  وعوامل أسباب

ىناؾ عدة عكامؿ تفسر األكلكية التي أعطتيا الدكؿ خاصة الكاليات المتحدة األمريكية لمتكصؿ إلى إصبلح       
ظؿ تكجو جديد نحك ربط الممكية الفكرية بمكضكع  يالفكرية عمى المستكل العالمي فبعيد المدل في نظاـ الممكية 

 :كيمكف تمخيص تمؾ العكامؿ فيما يمي ،التجارة الدكلية عف طريؽ اتفاقية تعالج الجانب التجارم لحقكؽ تمؾ الممكية

في الدكؿ النامية )خاصة دكؿ انتشار صناعة التقميد كالقرصنة بشكؿ كاسع خبلؿ السبعينيات كالثمانينيات       
ى أساس نسخ كتقميد العبلمات التجارية يا عمفي تمؾ الدكؿ صناعات بأكمم جنكب شرؽ آسيا ( ، حيث كانت تقـك

كبرامج  كالتمفزيكف السنيماككذلؾ نسخ األفبلـ كأشرطة  ،المعركفة عالميا كبيعيا بأسعار زىيدة جدا في أسكاؽ العالـ
 ؽ خسائر فادحة باقتصاديات الدكؿ المتقدمة ، حيث قدرت نسبة السمع المقمدة في السكؽكىك ما ألح الحاسب اآللي

 . 19942مف مجمكع التجارة الدكلية سنة  %6إلى %3ما بيف  الدكلية

 

                                                           
 . 48،49أنظر :أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع السابؽ ، ص    1

  لعربي لبلتحاد نظميا الصندكؽ ا، الجات كأثرىا عمى الببلد العربية اتفاقيةندكة  ،كام جأكرك دكرة  جيسكس)سياد( ، نتائج اتفاقية  كأيضا :
 33، ص1995جانفي  18، 17 ،، الككيتالنقد الدكلي كالبنؾ الدكلياالقتصادم كصندكؽ  

 مجمة( أداة لحماية التكنكلكجيا أـ إلحتكارىا TRIPSأنظر: مخمكفي)عبد السبلـ(، اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )   2
 .131،ص 2005، 3اقتصاديات شماؿ افريقيا ،العدد                   

شكالية المكازنة بيف حماية حقكؽ الممكية الفكرية كمتطمبات التنمية في البمداف النامية  كأيضا : رضكاف) سمكل(،اتفاقية التريبس كا 
 ة، كميةالكطني حكؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العكلمة كتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف مير الممتقى                 
 498ص ،  2013أفريؿ  28،29يكمي  ،الحقكؽ كالعمـك السياسية ،بجاية                
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نجاح تمؾ الدكؿ في التمكف مف خبلؿ ما يعرؼ باسـ اليندسة العكسية مف فؾ أسرار براءات اختراع الدكؿ      
إلى طرؽ صنع مختمفة لتصنيع نفس المنتجات كطرحيا في األسكاؽ دكف الحاجة لمحصكؿ عمى  المتقدمة كالتكصؿ

ترخيص مسبؽ مف مالؾ الحؽ في البراءة ، مما أثر عمى مصالح الدكؿ المتقدمة التي تنفؽ الكثير في مجاؿ البحث 
و في مجاؿ الصناعات أصبحت حاجتيا لمقضاء عمى ىذه األعماؿ حاجة ماسة خاصة كأن ثحي ،العممي كالتطكير

   .1العممي زادت الحاجة إلى تعزيز الحماية ثنفاؽ عمى البحذات التقنية العالية كمما زادت نسبة اال

ىذا كقد ساعد التقدـ التكنكلكجي ذاتو عمى تسييؿ عمميات التقميد كالنسخ لكثير مف المنتجات الصناعية ، مما      
يعني التزايد في عمميات القرصنة كالسطك عمى حقكؽ الممكية الفكرية كانتياكيا لتشمؿ بتأثيراتيا السمبية الضارة كثيرا 

  مف المنتجات في مختمؼ األسكاؽ الدكلية.   

فمقمدك البضائع ذات التقنية العالية ال ، سعي الدكؿ النامية بشدة إلى اختصار الطريؽ بكاسطة التقميد كالقرصنة     
 ة إلى تكفير بضائع مقمدة ذات تقنية عالية بأسعار أرخص .بنفقات البحث األكلية، إضاف –عمى األقؿ –يساىمكف 

غياب الحماية القانكنية الفعالة لحقكؽ الممكية الفكرية لدل العديد مف الدكؿ النامية شجع صناعة التقميد     
  .كالقرصنة

ازدياد األىمية الدكلية لحقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل التجارم الدكلي جعؿ الدكؿ المتقدمة ترل أف      
الحقكؽ مف قبؿ الدكؿ النامية لو أثر سمبي عمى تشجيع التجارة الدكلية  لممستكيات المتدنية مف الحماية الممنكحة ليذه

كبالذات عمى أىـ نظرياتيا كىي نظرية " الميزة النسبية"، كما أف تصنيع سمع ذات قيمة تقنية كلكف بسعر أدنى 
الدكلة صاحبة  سيؤدم إلى إغراؽ السكؽ المحمي لمدكلة المقمدة ، كذلؾ قد يتـ طرح ىذه السمع المقمدة في أسكاؽ

السمعة األصمية مما سيؤثر عمى الكضع التنافسي لمسمع األصمية، فالسمع المقمدة المستكردة بأسعارىا المتدنية ستنافس 
 السمع األصمية في سكقيا المحمي.

لية الحاجة إلى إطار متعدد األطراؼ مف المبادئ كالقكاعد القانكنية كاألنظمة المتعمقة بمكضكع التجارة الدك      
عمى التزامات معززة بحؿ المنازعات المتعمقة بقضايا  االتفاؽبالنسبة لمسمع المقمدة كتخفيؼ التكترات عف طريؽ 

قامة عبلقات تعاكف بيف منظمة التجارة العالمية كا  لكيبك.الممكية الفكرية مف خبلؿ إجراءات متعددة األطراؼ كا 

في المجاالت الخاصة بالتكنكلكجيا الحيكية التي تعنى بتطبيؽ ال تمنح أغمب النظـ الكطنية براءات اختراع      
لذلؾ فإف القياـ بأنشطة البحث ،ية عمى المشكبلت المتعمقة باإلنساف كالحيكاف كالنبات سالمعطيات البيكلكجية كاليند

في ىذا المجاؿ ال كالتطكير كتعرضيا لمسطك كالقرصنة لعدـ تمتعيا بالحماية ، لذا فإف اإلستثمار في البحث كالتطكير 
يمقى تشجيعا مف البعض نظرا لعدـ كفاية حماية حقكؽ الممكية الفكرية الخاصة بيا ، كذلؾ فإف متطمبات اإلفصاح 

                                                           
 146،صيا كتنظيميا كحمايتيا، المرجع السابؽ صبلح ) زيف الديف(، الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيكميا كنطاقيا كأىميتيا كتكييف ر:أنظ  1
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التي تميز النظـ التقميدية المنتشرة في أغمب الدكؿ النامية لبراءات اإلختراع )المعمكمات التي يتعيف تضمينيا في 
ي ف تؤدم إلى إفشاء أسرار االبتكار (صؼ اإلبتكار كأىميتو ككيفية استخداموكالتي ت البراءةطمب الحصكؿ عمى 

 إلىمجاؿ التكنكلكجيا الحيكية عمى نحك يؤدم إلى تشجيع عمميات النسخ كالتقميد كالقرصنة نظرا ألنو بمجرد التكصؿ 
بتكفير مستكل أعمى  المطالبة االبتكار في ىذا المجاؿ يمكف استغبللو عمميا خبلؿ فترة كجيزة ، كمف ىنا كاف البد مف

 .1لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في ىذا المجاؿ الخاص بالتكنكلكجيا الحيكية

ال تكجد حماية دكلية قانكنية كافية لحقكؽ الممكية الفكرية، حيث أف بعض االتفاقيات التي تشرؼ عمييا الكيبك      
أثبتت عدـ فعاليتيا في تحقيؽ الغاية المطمكبة منيا، بسبب عدـ كجكد النص البلـز لضماف تنفيذىا كالتعكيض أك 

ذا كاف الجزاءات التي يمكف المطالبة بإيقاعيا في حاؿ تعرض صاح ب الحؽ األجنبي إلى إجراءات تمييزية بحقو كا 
 مستكل الحماية القانكنية الممنكحة لو غير كاؼ. 

عدـ كجكد نص أك أسمكب مكحد في االتفاقيات الدكلية الناظمة لحقكؽ الممكية الفكرية لتسكية النزاعات بيف      
 .اتالدكؿ األعضاء، مما أدل إلى التأثير عمى فعالية ىذه االتفاقي

فعالة لحقكؽ الممكية الفكرية إلى تزايد معدالت نقؿ التكنكلكجيا كفي تكفير ىذه التكنكلكجيا محؿ تؤدم الحماية ال     
إذ أف مكردم التكنكلكجيا األجانب في تعامميـ مع مشركعات الدكؿ التي ال تكفر الحماية  ،التعامؿ بشركط أفضؿ

ف مف احتماؿ تعرض التكنكلكجيا محؿ التعامؿ لمسطك عمييا أك قرصنتيا الكافية لحقكؽ الممكية الفكرية ، سكؼ يخشك 
في أنكاع معينة مف جانب مشركعات منافسة أخرل ، فيمتنعكف عف التعامؿ مع ىذه المشركعات أك أف يتمكا التعامؿ 

التقميدية أك القديمة نسبيا التي ال يخشكف عمييا مف ىذه اإلعتداءات، كبما يقمؿ مف عدد مكردم  امف التكنكلكجي
زيادة التكنكلكجيا بسبب خكفيـ مف التعرض لمخاطر اإلعتداء عمى حقكقيـ كانتياكيا كسيؤدم قمة عدد المكرديف إلى 

كؽ الممكية الفكرية أف تؤدم قالحماية القكية لح لذلؾ فإف، حتكارية ترفع مف أثماف التكنكلكجيا محؿ التعامؿأكضاع إ
فقط إلى جعؿ التكنكلكجيا متاحة بدرجة أكبر كلكنيا سكؼ تكفرىا بأثماف أقؿ نظرا ألف مكردم التكنكلكجيا في ظؿ 
الحماية الضعيفة لحقكقيـ يقكمكف بطمب رسـك مرتفعة تتضمف عبلكات مخاطر كبيرة لمكاجية ظاىرة التقميد تضاؼ 

    .2اف ىذه التكنكلكجيا بما يؤدم إلى ارتفاع أثمانياإلى أثم
القرف الماضي في التصنيع كالتكنكلكجيا بسبب المنافسة الشديدة ليا مف  ؿانخفاض في التفكؽ األمريكي خبل      

ر لمكاليات المتحدة خصكصا يقبؿ الياباف خصكصا كدكؿ شرؽ آسيا المتطكرة ، فكانت ىذه الدكؿ منافسة بشكؿ كب
التفكؽ األمريكي في مجاؿ التكنكلكجيا  انخفاضكيمكف القكؿ أف سبب  ،مجاؿ اإللكتركنيات الدقيقة كالحاسبات في

مما حدا بتمؾ الدكؿ إلى تقميد كنسخ  ،يعزل إلى انفتاح النظاـ التكنكلكجي كالعممي عمى مصراعيو أماـ الدكؿ األجنبية
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كنفس الشيء بالنسبة  ،األمريكية التي كصمت إلى مميارات الدكالرات الكثير مف االبتكارات األمريكية لذا زادت الخسائر
 األكركبي. حادلئلت

اإلسراع إلى تبني اتفاقية تكاجو ظاىرة التقميد كالقرصنة كتحمي  يعامؿ ميـ جدا ساىـ ف إضافةكما يمكف      
الضغط الكبير الذم تعرضت لو حككمات الدكؿ الصناعية الكبرل مف  ،الجانب التجارم مف حقكؽ الممكية الفكرية

 منطمقة مف مبدأ معمف كىك عدالة حماية حقكؽ الممكية الفكرية ككجكب احتراميا.قبؿ الشركات الكبرل 
كجكد قمؽ شديد مف جانب الدكؿ المتقدمة كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية مف عدـ إنفاذ االلتزامات      

ة حقكؽ الممكية الفكرية بطريقة أكثر فاعمية في كثير مف يالدكلية القانكنية التي تفرضيا االتفاقات الدكلية السارية لحما
إطار تنظيمي دكلي يمكف االستناد إليو في فض المنازعات التي الدكؿ النامية مع عجز منظمة "الكيبك" عف تقديـ 

حيث اشتكت ،نسبة التفاقية "برف" لحماية الممكية األدبية كالفنية كخاصة بال ،تحدث عند تطبيؽ ىذه االتفاقيات
عمى تقميد كتزييؼ دأبت  مجمكعة الدكؿ المتقدمة مف التجاىؿ التاـ ألحكاميا مف جانب عدد مف الدكؿ النامية التي

كذلؾ في ظؿ غياب المسؤكلية الجنائية  ،األعماؿ األجنبية كبخاصة األمريكية كالمحمية دكليا بكاسطة ىذه األحكاـ
كذلؾ فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ اتفاقية  ،ةؿ ىذه القرصنة أك السرقات المعنكيكالمدنية كاإلدارية الفعالة ضد القياـ بمث

أمريكا مف عدـ تركزت شككل مجمكعة الدكؿ المتقدمة كعمى رأسيا  باريس لحماية حقكؽ الممكية الصناعية ، فقد
جراءات السريعة كالمناسبة لمدعاكل أماـ المحاكـ في مجاؿ الدفاع عف حقكؽ الممكية الفكرية ألصحاب تكافر اإل

براءات االختراع األجانب كلـ يقتصر عدـ التكفير ىذا عمى الدكؿ النامية بؿ شمؿ بعضا مف الدكؿ المتقدمة كمنيا 
 .1الياباف

بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية لمحاكلة التكصؿ إلى اتفاؽ كأماـ كؿ ىذه العكامؿ فقد سعت الدكؿ المتقدمة       
شامؿ حكؿ القكاعد كالضكابط الكفيمة بتحقيؽ الحد األدنى مف الحماية لكافة جكانب الممكية الفكرية في إطار النظاـ 

كلي الجديد مف شأنو الجديد لمتجارة الدكلية كتقرير قكاعد كأحكاـ دكلية ممزمة لمدكؿ األعضاء في النظاـ التجارم الد
تكفير حماية قانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية لممبدعيف المبتكريف األجانب كخاصة األمريكاف بحيث تككف مف الشمكؿ 

بيذه الدكؿ النامية ، بحيث تحقؽ المستكل ذاتو مف الحماية الذم تتمتع بيما ىذه  القانكنيكالقابمية لمتطبيؽ كاإلنفاذ 
 الحقكؽ داخؿ الدكؿ المتقدمة .

كلـ تجد الدكؿ المتقدمة فضاءا لطرح غاياتيا ىذه سكل المفاكضات التي كانت تجرم أثناء الجكلة الثامنة لجات       
كتعتبر ىذه الجكلة نقطة انعطاؼ ميمة الشديدة لمدكؿ النامية ،  المعارضةكفة بجكلة "أكركجكام" رغـ كالمعر  1947

في تاريخ الممكية الفكرية في إطار النظاـ التجارم المتعدد األطراؼ األمر الذم يتطمب منا الكقكؼ عندىا بالشرح 
 كالتحميؿ في الفرع المكالي. 
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 الفرع الثاني 
 في جولة أوروجواي ونتائجها.المفاوضات المتعمقة بحماية حقوق الممكية الفكرية  

اتخذت قضية حقكؽ الممكية الفكرية إحدل القضايا اليامة في جكلة أكركجكام عمى الرغـ مف أنو العبلقة ليا       
بتحرير التجارة إطبلقا ، كلكف تتعمؽ بحماية األفكار كذلؾ بعدما أصبحت قيمة السمع تكمف بشكؿ متزايد في محتكاىا 

 ذم تحتكيو .الفكرم ، أم التكنكلكجيا كالبحث كالتطكير كاإلبداع ال

كما تعتبر الجكلة  ،كضات التجارية المتعددة األطراؼ كأطكليااكتعتبر جكلة أكركجكام ىي الجكلة األخيرة لممف     
 الكحيدة التي تـ التطرؽ فييا لقضية حماية حقكؽ الممكية الفكرية تجاريا .

فيما يتعمؽ بقضية الممكية الفكرية ، كفي  كفيما يمي سنتناكؿ في )فقرة أكلى( سير المفاكضات كمكقؼ الدكؿ منيا     
  .اكؿ نتائج ىذه الجكلةن)فقرة ثانية ( سنت

 الفقرة األولى 
 سير مفاوضات الممكية الفكرية في جولة أوروجواي وموقف الدول منها 

لقضايا  جاءت جكلة أكركجكام بعد جيد جييد كصراع كبير بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية نتيجة لتصدييا       
قضية حماية حقكؽ  كمف أىـ ىذه القضايا، مفاكضات متعددة األطراؼـ تكف في أم كقت مف األكقات محؿ جديدة ل

 .الممكية الفكرية 

أصدر االجتماع الكزارم  ، بعد أفببكنتاديمست بأكركجكام  1986سبتمبر  20انطمقت جكلة أكركجكام في كقد       
إعبلنا ببدء جكلة جديدة لممفاكضات التجارية بيف األطراؼ المتعاقدة في الجات عرفت باسـ  1986سبتمبر  20في 

"جكلة أكركجكام"، كقد حدد اإلعبلف الكزارم قائمة المكضكعات التي تشمميا المفاكضات، كقد شممت تجارة الخدمات 
مكضكعا ىي التعريفات الجمركية ، القيكد غير  15تاريخ الجات ،كتضمنت ىذه القائمة كالممكية الفكرية ألكؿ مرة في 

الزراعة ،المنتجات اإلستكائية، مكاد الجات  ،المنسكجات كالمبلبس،الجمركية ،المنتجات ذات المصادر الطبيعية 
ر، فض المنازعات ، نظاـ الجات الدعـ، الممكية الفكرية، إجراءات االستثما،اتفاقيات جكلة طككيك، مكافحة اإلغراؽ 

 . 1الخدمات
ككاف إلدراج مكضكع حماية حقكؽ الممكية الفكرية ضمف مكضكعات التفاكض خبلؿ تمؾ الجكلة أىمية كبرل      

في تاريخ المفاكضات التجارية الدكلية إلقرار قكاعد مكحدة دكليا تمتـز بيا الدكؿ في مجاؿ الجكانب المتصمة بحقكؽ 

                                                           
    15العدد، مجمة جامعة عبد القادر لمعمـك االسبلمية  قدكر) عبد المجيد(، الممكية الفكرية في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ، : أنظر  1

 238ص ،  2004 فيفرم 
 مف حقكؽ الممكية الفكرية، المرجع السابؽ فاقية الجكانب المتصمة بالتجارة الصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ ات :كأيضا  

 75،76ص 
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كاف اليدؼ المباشر مف المفاكضات ىك التكصؿ إلى مستكيات أعمى دكليا لحماية حقكؽ الممكية  كما ،ريةالممكية الفك
  .الفكرية

فقد خمصت ،كمع االعتراؼ الكامؿ بانعكاسات ىذه المستكيات عمى درجة تحرير التبادؿ التجارم الدكلي       
في  1987الممكية الفكرية كالتي بدأت عمميا سنة مجمكعة التفاكض الخاصة بالجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ 

كجكد تمييز في إنفاذ الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية  مع  أىمياالمشكبلت  جممة مف كجكد ىإطار اتفاقية الجات إل
ة كجكد تجاكزات كعدـ مبلئم، ك عدـ القياـ بيذا اإلنفاذ عمى نحك مبلئـ سكاءا عمى الحدكد ما بيف الدكؿ أك في داخميا

اعد القانكنية لحماية ىذه كتمييز فيما يتعمؽ بإتاحة ىذه الحقكؽ كنطاقيا مع عدـ تكفير الحد األدنى الضركرم مف القك 
كجكد قيكد حككمية تفرض عمى شركط االتفاقات الخاصة بالترخيص باستخداـ ىذه الحقكؽ ككذلؾ الحقكؽ، كأيضا 

كجكد آليات دكلية غير مبلئمة إلى ب أصحابيا ، إضافة لف جانكجكد تعسؼ في استخداـ حقكؽ الممكية الفكرية م
جانب آليات مبالغ في نزعتيا الكطنية في مجاؿ فض المنازعات ما بيف الدكؿ حكؿ تكفير الحماية الكاجبة ليذه 

 . 1الحقكؽ ، كمع تحديد المشكبلت المرتبطة بحقكؽ الممكية الفكرية

يتعمؽ بحدكد اختصاص مجمكعة  التفاكضئرة داخؿ مجمكعة كقد سيطر خبلؼ كبير عمى المفاكضات الدا      
  .أىداؼ ىذا البحثفاكض كىي تقـك ببحث ىذه الجكانب ك الت

 اتجاىيف عمى النحك التالي: 1987،1988كقد كجد منذ بداية مفاكضات جكلة أكركجكام خبلؿ عامي 

األمريكية ، كقد ذىب ىذا االتجاه إلى التكسع كىك مكقؼ الدكؿ المتقدمة بزعامة الكاليات المتحدة  اإلتجاه األكؿ     
تمثؿ الحد األدنى  يفي مدل التفكيض الممنكح لمجمكعة التفاكض ، ليشمؿ كضع مجمكعة مف القكاعد الدكلية الت

عبلكة عمى  ،2ة في السمع المزيفةيإضافة إلى تغطية المفاكضات التجار  ،الضركرم لحماية حقكؽ الممكية الفكرية
فض المنازعات المتاحة لمنظاـ التجارم الدكلي في إطار اتفاقية الجات مع تكفير الكسائؿ البلزمة استخداـ آلية 

 لتحقيؽ ىذه الحماية عمى نطاؽ دكلي ، مع إيجاد قكاعد كضكابط جديدة حسب ما يقتضيو الحاؿ .

منذ بداية المفاكضات  حيث رفضت تمؾ الدكؿ، 3كىك مكقؼ الدكؿ النامية بقيادة الدكؿ العشر اإلتجاه الثاني    
بحث مسائؿ القكاعد التي تكفؿ حدا أدنى مف –بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية –كبشدة مكقؼ الدكؿ المتقدمة 

الحماية لمممكية الفكرية في إطار مفاكضات جكلة أكركجكام التفاقية الجات ، فقد كانت ىذه الدكؿ تخشى أف تجبرىا 
ر الدنيا يالمعاي تبني باإلضافة إلى ذلؾ كانت ىذه الدكؿ تخشى أف يؤدم،سياساتيا مثؿ ىذه المفاكضات عمى تغيير 

                                                           
1
 57أنظر: أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع السابؽ ، ص   

 مجمة دراسات، -االتفاقيات كالسياسات–إصبلح أنظمة حقكؽ الممكية الفكرية في الدكؿ النامية ،أنظر: عممي)طارؽ(،كنعاف)مايا(   2
 11ص ،  2003، 1،ط مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجيةمنشكرات ، أبكظبي ، 49عالمية العدد  

والدول العشر هي: الهند ، البرازيل ، مصر ، األرجنتين ، يوغوسالفيا ، نيجيريا ، كوبا، تنزانيا، بيرو، نيكاراغوا.  3   
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 صمة عمى براءة اختراع بمكجب ترخيصإلى زيادة في الرسـك المدفكعة لصاحب اإلمتياز عند استخداـ التقنية الحا
 . 1مف ثـ إلى أسعار أعمى في المنتجات التي تصنع بيذه الطريقةك 

في حيف لـ تعارض الدكؿ النامية التكصيات الخاصة باتخاذ إجراءات ضد السمع المزيفة عمى اعتبار أف      
دكف غيره مف الجكانب المتعمقة بالتجارة مف حقكؽ الممكية  المكضكعالمفاكضات دارت في "جكلة طككيك" حكؿ ىذا 

 الفكرية.
إجراء مفاكضات الممكية الفكرية في إطار عرقمة  – مف ناحية أخرل -كحاكلت الدكؿ النامية بزعامة اليند      

بإجراء  يو قضايا الممكية الفكرية، كنادتالذم يجب أف تطرح ف المنتدل ىي الجات عمى اعتبار أف "الكيبك"
المفاكضات تحت رعاية "الكيبك" نظرا لتخصصيا في مكضكعات الممكية الفكرية كدرايتيا بمختمؼ مشكبلت كقضايا 

 مختمؼ فركع الممكية الفكرية . يالدكؿ النامية فضبل عف إشرافيا عمى غالبية االتفاقيات الدكلية ف

كرأت أنو مف األيسر  بشدة كحاكلت تقميص دكر"الكيبك"غير أف الكاليات المتحدة األمريكية عارضت ىذا االتجاه      
مما يتيح  ،في الجات عمى أساس المزايا المتبادلةتجرل تحقيؽ أىدافيا في إطار "الجات" كخاصة أف المفاكضات 

 صكؿ عمى مزايا مقابؿ التنازالت التي ستقدميا في مجاؿ الممكية الفكرية .حلمدكؿ النامية فرصة ال

اليدؼ مف المفاكضات داخؿ مجمكعة التفاكض الخاصة تحديد لـ يتـ االتفاؽ حكؿ  1988كحتى أكاخر سنة     
بالجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ الممكية الفكرية رغـ تأكيد مجمكعة الدكؿ المتقدمة عمى مدل الحاجة الماسة بأف 

كتنظيـ تجارم  "1947ة الفكرية داخؿ "جات تيدؼ ىذه المفاكضات لمتكصؿ إلى اتفاؽ عمى قكاعد لحماية الممكي
 .2الدكلة األكثر رعاية كمبدأ المعاممة الكطنية كمبدأ الشفافيةمبدأ معاممة ك ميمةدكلي يتـ بشأنو تطبيؽ أحكاـ كمبادئ 

إال أنو عمى العكس مف ذلؾ فقد أكدت الدكؿ النامية عمى مدل الحاجة لتجنب أف تستخدـ حماية حقكؽ الممكية      
الفكرية كعكائؽ تحكؿ دكف الكصكؿ إلى مصادر التكنكلكجيا الحديثة في الدكؿ المتقدمة ككذلؾ التأكيد عمى مدل 

بيف مصالح أصحاب حقكؽ الممكية الفكرية في الدكؿ المتقدمة كمصالح مستخدمي ىذه  الحاجة إلى إقامة تكازف ما
 الحقكؽ في الدكؿ النامية .

TNCضات التجارية كخبلؿ اجتماع لجنة المفاك      
في جنيؼ تـ تحديد أىداؼ المفاكضات  1989في أفريؿ  3

بما  حيث تيدؼ إلى تحديد قكاعد مبلئمة لحماية دكلية لحقكؽ الممكية الفكرية،بناءا عمى كجية نظر الدكؿ المتقدمة 

                                                           

 11ص  ، المرجع السابؽ ،أنظر: عممي)طارؽ(،كنعاف)مايا(    1 

 64أنظر: أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع السابؽ ، ص   2

3
تقرر إنشاؤىا في إعبلف بكنتاديمست بأكركجكام لمقياـ بيذه المفاكضات ، كقد تـ بمكجب ىذا اإلعبلف إنشاء مجمكعة لمتفاكض في  كقد 

التي تـ تشكيميا لمتفاكض  14كعات التفاكض الجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ الممكية الفكرية بما فييا السمع المزيفة ، كىي إحدل مجم
 .في المجاالت المختمفة خبلؿ جكلة أكركجكام (

 65، ص  نفسوأنظر: أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع 
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قرار تدابير انتقالية لمصمحة الدكؿ  االتفاقات الدكلية ذات الصمة مع فييا منع حدكث المنازعات كتسكيتيا إف حدثت كا 
 النامية .

بأف تقرر حماية حقكؽ الممكية  1990كقد عبرت مجمكعة الدكؿ المتقدمة عف رأييا خبلؿ شير مام سنة      
أكركجكام ، كقد تـ طرح " أك فيما ستسفر عنيا مفاكضات جكلة 47الفكرية بصكرة معتدلة في إطار اتفاقية "جات 

اقتراح خبلؿ ىذه الفترة مف المفاكضات مف مجمكعة الدكؿ المتقدمة يقترح مبدأ التعيد الكاحد كجزء ال يتجزأ مف 
كصفقة كاحدة غير قابمة لمتجزئة ، مما  مالنظاـ التجارم الدكلي ، بمعنى أف يتـ قبكؿ كافة نتائج جكلة أكركجكا

ىذه النتائج في مجمكعيا ككؿ أك ال تقبميا ، كيعني  كة في ىذه المفاكضات أف تقبؿيتطمب مف كافة األطراؼ المشار 
ذلؾ عدـ السماح ألم مف الدكؿ بالحؽ في قبكؿ أية اتفاقات ضمف تمؾ التي ستتكصؿ إلييا الجكلة برغبتيا في 

خبلؿ مفاكضات جكلة إلييا دكف غيرىا مف االتفاقات ، كقد أصبح ىذا اإلقتراح فيما بعد مبدأ مطبقا  االنضماـ
 .1أكركجكام

تفاؽ تدابير عمى الحاجة بتضميف ىذا اال 1990كما أكدت الدكؿ النامية خبلؿ ىذه المفاكضات أيضا سنة       
فييا لحقكؽ الممكية الفكرية مثؿ منح الحؽ لمدكؿ النامية في المجكء إلى الترخيص  كقائية ضد الحماية المغالى

ة كمعاممة خاصة لمدكؿ اإلجبارم فيما يتعمؽ ببراءات اإلختراع كالتأكيد عمى الحاجة إلى معاممة تفضيمية لمدكؿ النامي
لمدكؿ األقؿ نمكا لتنفيذ أحكاـ اإليقاؼ كبيذا ظيرت فكرة منح فترة انتقالية لمدكؿ النامية كتككف أطكؿ  األقؿ نمكا

 المنشكد بعد أف يبدأ تطبيقو قانكنا ، كما طرحت الدكؿ النامية أيضا فكرة رقابة الممارسات غير التنافسية.

إال أف الخبلؼ ظؿ محتدما بيف الدكؿ في عدد مف المسائؿ التي طرحت عمى  ،رغـ التقدـ في المفاكضات      
كسؿ لتذليؿ الخبلفات بيف ك في بر  1990تقرر عقد اجتماع كزارم في أكاخر شير ديسمبر  كلذا ،مائدة المفاكضات

غير أف ىذا االجتماع لـ يتمكف مف تحقيؽ اليدؼ  ،كفكد الدكؿ المختمفة كمحاكلة اختتاـ مفاكضات جكلة أكركجكام
زاء ىذا التعثر في المفاكضات حاكؿ سكرتير عاـ الجات كالمدير العاـ ل ،المنشكد  بلتفاقية "أرثر دنكؿ" كا 

" DUNKEL ARTHUR " فكجيت سكرتارية الجات الدعكة يددىا تياذ مصير المفاكضات مف الفشؿ الذم قإن
في جنيف 1999ديسمبر  20لمدكؿ األطراؼ لحضكر مؤتمر كزارم عقد في 

2
.  

كالحمكؿ التي تقترحيا سكرتارية كقدـ مشركعا لمكثيقة الختامية شمؿ كافة المسائؿ التي أسفرت عنيا المفاكضات     
الجات لممسائؿ الخبلفية التي تعثر االتفاؽ عمييا كمف بينيا قضية الممكية الفكرية ، حيث تقدـ "أرثر دنكؿ" بمسكدة 

ب بيف يحكؿ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ الممكية الفكرية ، كالتي كانت عبارة عف حمكؿ تكفيقية لمتقر 
،كىذه الحمكؿ أسيمت في قبكؿ ىذه المسكدة مف جانب كافة الدكؿ في النياية دكؿ النامية كالمتقدمة كجيات نظر ال

                                                           
 لممزيد مف التفصيؿ حكؿ مبدأ التعيد الكاحد   1

 66أنظر : أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع السابؽ ، ص 

 السابؽالمرجع  ،الصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  أنظر:   2
 79ص  
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إلى  باإلضافةحيث أقرت المسكدة رغبة الدكؿ النامية في الحصكؿ عمى فترة انتقالية تككف أطكؿ لمدكؿ األقؿ نمكا ، 
 .ليذه الدكؿ النامية  تفضيمية أحكاـ تقرير

"دنكؿ" طمب الدكؿ المتقدمة في كضع قكاعد لتقكية ىذه الحماية عمى المستكل الدكلي كذلؾ  مسكدةكذلؾ أقرت      
بجانب تزكيد النظاـ التجارم الدكلي المقترح الذم ستنتيي إلى تككينو مفاكضات ىذه الجكلة بتفكيض كاؼ لمتعامؿ 

لية لتسكية المنازعات يمكف المجكء إلييا عند مع المنازعات التي تنشأ عند تطبيؽ قكاعد ىذه الحماية كذلؾ مف خبلؿ آ
 .الحاجة في إطار ىذا النظاـ

في قبكؿ مسكدة "دنكؿ" في نياية المفاكضات تطبيؽ مبدأ التعيد الكاحد الذم تقدمت بو مجمكعة  كمما ساىـ      
ضات يحدكث تعك ،كذلؾ  ال تقبؿجكلة أكركجكام في مجمكعيا ككؿ أك قبكؿ نتائج بالدكؿ المتقدمة كالذم يقضي 

بتنازالت تجارية في مجاؿ ما عمى مزايا تجارية في  تجارية ما بيف مجاالت التفاكض بأف تحصؿ الدكلة التي تقدمت 
 مجاؿ آخر مف جانب الدكلة أك الدكؿ التي تقدمت ليـ بيذه التنازالت .

المنشكد في نياية جكلة أكركجكام ىك  باالتفاؽكذلؾ مما ساعد في التكصؿ إلى تكافؽ حكؿ ما كرد مف أحكاـ       
الدكؿ النامية في المرحمة االنتقالية عمى نفاذ أكسع لصادراتيا إلى الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التجارة في حصكؿ 

 .1المنتجات الزراعية كمنتجات المبلبس كالمنسكجات

مكضكعات التي طرحت عمى مائدة استمرت المفاكضات إلى أف تـ التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ غالبية ال ،كعمكما      
الدكؿ عمى الكثيقة الختامية التي تضمنت كافة الكثائؽ كاالتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا في  ممثمكالمفاكضات ككافؽ 

تماـ ، كتمت 19932ديسمبر  15الجكلة بتكافؽ اآلراء في  الدعكة إلى عقد اجتماع كزارم لمتكقيع عمى االتفاقيات كا 
إجراءات اإلنتياء الرسمي ألعماؿ أطكؿ كأشمؿ جكلة مفاكضات تجارية متعددة األطراؼ كعقد اإلجتماع الكزارم في 

الدكؿ  مف جانبدت نتائج المفاكضات رسميا كاعتم، 1994أفريؿ  15-12الفترة مف مدينة مراكش بالمغرب في 
 .3دكلة  117بتصديؽ  1994 ؿأفري 15لمشتركة في جكلة أكركجكام في ا

قدر ما يميزىا أنيا األىـ كاألكثر شمكال بسنكات( ،  7ميز ىذه الجكلة بأنيا أطكؿ الجكالت زمنا )استغرقت كال تت     
  .المفاكضات التجارية العالميةاألطراؼ في تاريخ كاألكبر طمكحا كاألبعد أثرا في تنظيـ العبلقات التجارية متعددة 

 ممة مف النتائج نكردىا فيما يمي ىذه الجكلة بكصكليا إلى جكما تتميز 
                                                           

 69،70أنظر : أحمد محمد)أحمد حسيف( ، المرجع السابؽ ، ص   1 

 زركؽ)جماؿ(، آثار دكرة أكركجكام عمى الببلد العربية، ندكة إتفاقية الجات كأثرىا عمى الببلد العربية، نظميا الصندكؽ العربي  أنظر:  2
 105، ص1995جانفي   18، 17 ،لبلتحاد االقتصادم كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي، الككيت 

 130كأيضا : شاكر) سعيدة( ، المرجع السابؽ ، ص
  37ظر: جيسكس)سياد(، المرجع السابؽ ، ص أن  3

 دم كأيضا النجار)سعيد( ، نحك نظاـ تجارم مفتكح ،ندكة اتفاقية الجات كآثارىا عمى الببلد العربية نظميا الصندكؽ العربي لئلتحاد اإلقتصا
 11ص  ، 1995جانفي  17،18كصندكؽ النقد العربي بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي ، الككيت  
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 الفقرة الثانية 
 مفاوضات جولة أوروجواي نتائج 

انتيت آخر جكلة لممفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ كالمعركفة "بجكلة أكركجكام" بعد تضارب في         
بمراكش  1994أفريؿ  15، كذلؾ بعد تكقيع الدكؿ األعضاء عمى كثيقتيا النيائية في المصالح كتبايف في اآلراء 

بالمغرب ، كتـ التكصؿ فييا إلى مجمكعة مف النتائج المتعمقة بالنظاـ التجارم الدكلي الجديد عامة كبالممكية الفكرية 
 اتفاقية تغطي مختمؼ المجاالت.  28 التكصؿ إلى إبراـتضمنت نتائجيا ،فقد خصكصا 

 :إلى مجمكعتيفكتقسـ االتفاقيات الدكلية "لجكلة أكركجكام" مف حيث درجة اإللتزاـ 
 23تتضمف المجمكعة األكلى اتفاقيات التجارة الدكلية متعددة األطراؼ كىي ممزمة لجميع األعضاء كعددىا     

مف اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ككردت ىذه االتفاقات في ثبلث  2الفقرة  2اتفاقية طبقا لممادة 
 :1مبلحؽ ىي

  .اتفاقية 19كيضـ متعددة األطراؼ بشأف التجارة في السمع  االتفاقات:)ألؼ(1الممحؽ 
 .)باء(:االتفاقية العامة بشأف التجارة في الخدمات 1الممحؽ
  .)جيـ(: اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية كىك األىـ1الممحؽ 
 .: تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات 2الممحؽ 
 : آلية مراجعة السياسة التجارية .3الممحؽ

مف  4ة فتحتكم اتفاقيات التجارة عديدة األطراؼ ، كعددىا أربع اتفاقيات كردت في الممحؽ يأما المجمكعة الثان      
كتعتبر ىذه االتفاقيات جزءا مف نظاـ مراكش، كلكف بالنسبة  ،العالميةاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة 

كال تنشأ التزامات ال يترتب عمييا حقكؽ بالنسبة لؤلعضاء التي لـ لؤلعضاء التي تقبميا فحسب، فيي ممزمة ليـ فقط 
 :2كتتمثؿ االتفاقيات فيمف كثيقة مراكش  3الفقرة  2مادة تقبميا تطبيقا لنص ال

 اتفاقية المشتريات الحككمية  -لتجارة في الطائرات المدنية        اتفاقية ا -
 اتفاقية لحـك األبقار -اتفاقية منتجات األلباف الدكلية              -

                                                           
 مؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية التجارم متعدد األطراؼ ، -مراكش-(، خصائص نظاـ أكركجكامحاتـ)سامي عفيفي أنظر:  1

 ، مف1الطبعة  ، 1المجمد ،كمية الشريعة كالقانكف ،التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة               
 143، ص2004مام  11إلى  9 

 لممزيد مف التفصيؿ عما جاء في ىذه االتفاقيات 
 310-290 ص أنظر:حشيش )عادؿ أحمد(، المرجع السابؽ، ص

  23،24أنظر:النجار)محمد محسف إبراىيـ(،المرجع السابؽ، ص   2
 143،144متعدد األطراؼ، المرجع السابؽ، ص التجارم  -مراكش-كأيضا : حاتـ)سامي عفيفي(، خصائص نظاـ أكركجكام
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أكركجكام كالذم تـ اإلعبلف عنو في اإلجتماع الكزارم لمجات في ة جكل إال أف الحدث األىـ الذم خرجت بو     
"الجات" كىك نشكء كياف جديد يممؾ مف الصبلحيات أكثر مما كاف متاحا لسكرتارية  ،1994أفريؿ  15مراكش في 

المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية " إلى  كنعني بو منظمة التجارة العالمية أيف قدمت حككمات الدكؿ"اتفاقية مراكش
 1995ريخ األكؿ مف جانفي تا 1994ديسمبر  8سمطاتيا المحمية إلعتمادىا ثـ أكد مؤتمر التنفيذ الذم عقد في 

 .1كمكعد لدخكؿ اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ
كأحكاميا ممزمة لجميع الدكؿ  ،كبذلؾ تترأس اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية المجمكعتيف السابقتيف

 األعضاء فييا.

ة كتككف كعاءا تنظيميا يحكم محميا المنظمة العالمية لمتجار كيقضي اتفاؽ إنشاء المنظمة بإلغاء "الجات" لتحؿ       
كافة االتفاقيات التجارية الدكلية التي أمكف التكصؿ إلييا في رحاب جكلة أكركجكام أك تمؾ التي تمت المكافقة عمى 

 .2ة طككيكاستمرار تنفيذىا كسبؽ إقرارىا في جكالت الجات السبع السابقة كعمى األخص ما تـ التكصؿ إليو في جكل

كيؤمف ذلؾ اإلطار  ،فمنظمة التجارة العالمية ىي عبارة عف إطار قانكني كمؤسسي لنظاـ التجارة متعدد األطراؼ     
 نظمة كالضكابط التجارية المحمية اإللتزامات التعاقدية األساسية التي تحدد لمحككمات كيؼ يمكف صياغة كتنفيذ األ

ة العبلقات التجارية بيف الدكؿ مف خبلؿ المناقشات كالمفاكضات الجماعية كما أف المنظمة منتدل يسعى إلى تنمي
 كحؿ المنازعات التجارية .

ة المستقمة ، كتمعب الدكر الرئيسي في اإلشراؼ كتكجيو النظاـ يمنظمة التجارة العالمية بالشخصية القانكنكتتمتع    
أم أف الدكؿ األعضاء فييا تتنازؿ عف  ،فكؽ قكمية"التجارم الدكلي الجديد ، بمعنى أف ىذه المنظمة ىي "سمطة 

 .جانب مف سيادتيا الكطنية عمى شؤكنيا التجارية لصالح ىذه المنظمة الدكلية
استمرار تحرير التجارة مف القيكد مف أجؿ النفاذ ، ك إيجاد بيئة آمنة كأجكاء مستقرة لمتجارة الدكلية كتيدؼ المنظمة إلى 

سمؾ سياستيف ميمتيف، األكلى  الحد مف سياسات الدعـ لممنتجات المحمية كالثانية الحد تإلى األسكاؽ كلتحقيؽ ذلؾ 
 . 3مف سياسات الدعـ المكجية لمصادرات كتسمى باإلغراؽ

ة كممكما أف لممنظمة أىداؼ تسعى لتحقيقيا، ىناؾ أيضا مجمكعة مف الكظائؼ مكمفة بأدائيا كىي م      
دارة االتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا في جكلة أكركجكام كأم اتفاقيات ، كتتمثؿ أساسا في 4لؤلىداؼ تسييؿ تنفيذ كا 

                                                           
 36،37أنظر :جيسكس)سياد(، المرجع السابؽ ، ص   1
 135، المرجع السابؽ ،صمراكش التجارم متعدد األطراؼ، حاتـ)سامي عفيفي(، خصائص نظاـ أكركجكامأنظر:  2 

 منظمة التجارةمؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقية ، عمي)نادية أميف محمد(، آلية اتخاذ القرار بمنظمة التجارة العالمية أنظر:   3
 160ص ،2004مام  11إلى  9، مف 1الطبعة ،1المجمد ،كمية الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة  العالمية         

 الخميجي كتجربة دكؿ مجمس التعاكف االنضماـكالمبادئ كشركط  األىداؼ أنظر:النصيبي )سعيد سكيد(، منظمة التجارة العالمية،   4
 كمية الشريعة الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مؤتمر                   
 64ص ،2004مام  11إلى  9، مف 1،الطبعة 1المجمد، كالقانكف                    

 157كأيضا: عمي)نادية أميف محمد(،المرجع السابؽ، ص 
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في  يجب أف تككف محفبل لمتفاكض بيف الدكؿ األعضاء كاإلستمرارقد يجرم التفاكض عمييا مستقببل ، كما جديدة 
إجراء مراجعة ضاء، إضافة إلى زعات التجارية بيف الدكؿ األعتسكية المنا تحرير التجارة الدكلية ، كأيضا ضركرة

 .اسات التجارية بيف الدكؿ األعضاءدكرية لمسي
كترتكز المنظمة في عمميا عمى مجمكعة مف المبادئ أىميا مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ، مبدأ الشفافية ، مبدأ 

 .المعاممة الكطنية ...الخ 

مرة كؿ عاميف كيحؿ  دكراتو المؤتمر الكزارم الذم يعقدكيتكلى اإلشراؼ عمى منظمة التجارة مجمس يطمؽ عميو      
كبجانب ذلؾ تكجد  ،المؤتمر الكزارم دكرات محمو المجمس العاـ الذم يقـك بمياـ المؤتمر في الفترات ما بيف انعقاد

كسكؼ  -كىك ما يعنينا بالدراسة-مجمس السمع، مجمس الخدمات، كمجمس الممكية الفكرية  ثبلث مجالس رئيسية ىي
س بمجمكعة مف المجاف اإلشرافية المتخصصة لكفالة تنفيذ اتفاقيات نظاـ أكركجكام إضافة إلى ليتـ تعزيز ىذه المجا

 .1األمانة العامة

إذف منظمة التجارة العالمية ىي تمؾ المنظمة التي طاؿ مخاضيا لحكالي نصؼ قرف كىي تعتبر بمثابة الضمع      
لمنظاـ اإلقتصادم الدكلي إلى جانب كؿ مف صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي  (الثالث لمثمث اتفاقات )بريتكف ككدز

 .لئلنشاء كالتعمير

الدكؿ المتقدمة بزعامة الكاليات  أصرت أما بالنسبة لمنتائج المتكصؿ إلييا عمى مستكل الممكية الفكرية فقد     
لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في إطار منظمة التجارة المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي إلى الكصكؿ إلى اتفاقية 

المساعي بالنجاح فأبرمت  ممت تمؾرضة لمدكؿ النامية، ككامعؿ مفاكضات جكلة أكركجكام ، رغـ العالمية مف خبل
 ADPICوباإلنجميزية  TRIPSبػػػ  المعركفة 2الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة حقكؽ اتفاقية تعرؼ باتفاقية جكانب

 . كبالعربية "التريبس" كىي الصيغة الشائعة بالفرنسية
 

                                                           
  14لمزيد مف التفصيؿ حكؿ اختصاص ىذه األجيزة أنظر: شاكر)سعيدة(، المرجع السابؽ ،ص  1

 74-72 ص ص النصيبي )سعيد سكيد(،المرجع السابؽ ، كأيضا :
أثناء "مفاكضات أكركجكام" بأنو ال يجب أف تشمؿ تمؾ المفاكضات مناقشة كيرجع السبب في ىذه التسمية إلى أف الدكؿ النامية تمسكت   2

حقكؽ الممكية الفكرية مف منطمؽ أف ىناؾ منظمة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة تسير عمى تطبيؽ االتفاقيات الدكلية الخاصة بيذا الشأف 
تمؾ الحقكؽ يجب معالجتيا في محادثات أكركجكام باعتبارىا )الكيبك( ، إال أف الدكؿ المتقدمة تمسكت بأف ىناؾ جكانب تجارية تتصؿ ب

ترسي قكاعد تحرير التجارة العالمية ، كمف ثـ تـ اإلتفاؽ عمى تناكؿ حقكؽ الممكية الفكرية مف منظكر تجارم خالص كمف ىنا جاءت 
 صيغة "اتفاقية جكانب حقكؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة "

  39جع السابؽ ، ص أنظر: معبلؿ)فؤاد( ، المر 
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كتعتبر ىذه االتفاقية مف بيف االتفاقيات التي فرضتيا متطمبات تحرير التجارة الدكلية كالعكلمة ، كقد كردت اتفاقية 
أفريؿ  15في  ة المبرمةيتريبس في الممحؽ )ج( مف الكثيقة الختامية التفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالم

  .19951 جانفي 01كالتي دخمت حيز النفاذ في  1994

حبل كسطا تكفيقيا بيف المصالح المتعارضة لمدكؿ التي شاركت المفاكضات كالتي اتسمت كتمثؿ ىذه االتفاقية        
لدكؿ النامية التي بالصعكبة كالتعقيد الشديديف نظرا لطبيعتيا الفنية كالتبايف بيف طمكحات الدكؿ المتقدمة كمكاقؼ ا

في تقميؿ اإلختبلالت في  "ىك الرغبةككاف الحافز كراء إبراـ اتفاقية "التريبس،ركزت عمى الحد مف تمؾ الطمكحات 
حقكؽ الممكية الفكرية ، كغياب أكضاع المنافسة الدكلية الناتجة عف التبايف الكاسع في المعايير المطبقة لحماية كتنفيذ 

 لممبادئ كالقكاعد كالضكابط التي تحكـ التجارة الدكلية في السمع المزيفة .متعدد األطراؼ  إطار

كقد أحدثت ىذه االتفاقية تغييرات جكىرية في نظاـ حماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الدكلي خصكصا       
كىذا رغبة مف الدكؿ  بعد إدراجيا ضمف مكضكعات النظاـ التجارم العالمي تحت إشراؼ منظمة التجارة العالمية،

 األعضاء في المنظمة في التخفيؼ مف العراقيؿ التي تعيؽ التجارة الدكلية كتشجيع الحماية الفعالة كالمبلئمة لحقكؽ
قرار ىذه الدكؿ بخصكصية حقكؽ الممكية الفكرية.  الممكية الفكرية كا 

كلة أكركجكام كما زاد مف أىميتيا أنو كألكؿ كما تعد اتفاقية التريبس مف أىـ ما تـ التكصؿ إليو ضمف مقررات ج     
 مرة أكجدت اتفاقية متعمقة بالممكية الفكرية مركزا آخر إلدارتيا كىك منظمة التجارة العالمية.

مادة حيث جاءت مكادىا بأحكاـ عامة كأخرل تفصيمية لحماية الممكية الفكرية تمتـز بتطبيقيا  73كتضـ ىذه االتفاقية 
 مة التجارة العالمية.الدكؿ األعضاء بمنظ

    .كنظرا ألىمية كخصكصية ىذه االتفاقية سنتناكؿ سماتيا العامة كمبادؤىا التي ارتكزت عمييا في المطمب المكالي
  

                                                           
 أنظر:  1

BERGE) J), La Protection Internationale Et Communautaire Du Droit D’auteur, Librairie Générale De   
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 يالمطمب الثان
 ساسية التفاقية التريبس السمات العامة والمبادئ األ

األعضاء في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية  لمتجارة  غدت اتفاقية التريبس القاعدة التي تستند إلييا سائر البمداف      
فمـ يعد ىناؾ شؾ في أف ىذه  ى المستكل الدكلي،مف حيث المكضكع في مجاؿ حماية حقكؽ الممكية الفكرية عم

االتفاقية ىي الرائدة في ىذا المجاؿ كلعؿ ريادتيا ىذه تعكد إلى ما استحدثتو مف أحكاـ عامة تجسدت في األىداؼ 
ككذا فيما أرستو مف مبادئ عمى نحك غير كثيرا مف مبلمح التنظيـ  ،المرجكة منيا كفي الخصائص المميزة ليا كغيرىا

  .كجو عاـ كفي مجاؿ الممكية الفكرية بكجو خاصلتجارة الدكلية بلي فيما يتعمؽ باالدك 

فرع أكؿ(  )في كسكؼ نحاكؿ في ىذا المطمب اإللماـ بأكجو ريادة االتفاقية مف خبلؿ التطرؽ إلى سماتيا العامة      
 (.ففي )فرع ثااألساسية  ىا مبادؤ ك 

 الفرع األول 
 السمات العامة التفاقية تريبس 

مادة مكزعة عمى سبعة أجزاء متضمنة أحكاما عامة كأخرل تفصيمية جعمت منيا  73اتفاقية تريبس مف تتككف        
كقد جاءت ىذه االتفاقية حاممة لمعديد مف السمات  ،االتفاقية األكثر أىمية في مجاؿ التنظيـ الدكلي لمممكية الفكرية

معمف عنو في ديباجتيا ككجكد آلية تشرؼ عمى في اليدؼ ال أساسا كالمميزات جعمتيا تختمؼ عف سابقاتيا تمثمت
 .إدارتيا 
 كأبعادىاألىداؼ االتفاقية  (األكلى)، نخصص ثبلث فقرات سنتناكؿ ىذا الفرع في ياكمميزات سماتيابكؿ  لئللماـك      

 لخصائصيا ك)الثالثة( إلدارتيا . (الثانية)ك

 الفقرة األولى 
 أبعادهاأهداف اتفاقية تريبس و 

ا لحقكؽ الممكية الفكرية بديباجة أكضحت فييا الغاية الرئيسية التي تيدؼ إلى ياستيمت اتفاقية التريبس تنظيم      
الدكلية مع األخذ في االعتبار ضركرة تشجيع الحماية  التجارةتحقيقيا كىي تخفيض التشكىات كالعراقيؿ التي تعكؽ 
حقكؽ الممكية الفكرية  إلنفاذالمتخذة  كاإلجراءاتتصبح التدابير الفعالة كالمبلئمة لحقكؽ الممكية الفكرية كضماف أال 

 حكاجز في حد ذاتيا أماـ التجارة المشركعة .

عد كأنظمة بشأف إمكانية تطبيؽ اقك  –كما جاء في الديباجة  -كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية فقد كضعت االتفاقية      
 ككذا، أك المعاىدات الدكلية ذات الصمة بحقكؽ الممكية الفكريةكاالتفاقيات  1994المبادئ األساسية التفاقية جات 



 195  
 

كضع المعايير كالمبادئ الكافية فيما يتعمؽ بتكفير نطاؽ استخداـ حقكؽ الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة كتكفير  
إتاحة التدابير  ضركرةالفعالة كالمبلئمة إلنفاذىا مع مراعاة الفركؽ في شتى األنظمة القانكنية القكمية ، مع الكسائؿ 

 .1الفعالة كالسريعة لمنع نشكب المنازعات بيف الحككمات في ىذا الخصكص كحسميا بأساليب متعددة األطراؼ

الخاصة بالسياسات العامة التي تستند إلييا األنظمة كتضمنت الديباجة أيضا إقرار الدكؿ األعضاء باألىداؼ       
قرارىا باالحتياجات الخاصة  القكمية المعنية بحماية الممكية الفكرية ، بما في ذلؾ األىداؼ اإلنمائية كالتكنكلكجية كا 

شاء قاعدة ألقؿ البمداف مف حيث المركنة القصكل في تنفيذ القكانيف كالمكائح التنظيمية محميا بغية تمكينيا مف إن
 تكنكلكجية سميمة كقابمة لبلستمرار.

ا تضمنت الديباجة تأكيد الدكؿ األعضاء عمى أىمية تخفيؼ التكترات عف طريؽ االتفاؽ عمى قكاعد صارمة كم     
 تجارية مف خبلؿ إجراءات متعددة األطراؼ.اللحؿ المنازعات المتعمقة بقضايا الممكية الفكرية فيما يتعمؽ بالجكانب 

داؼ االتفاقية ، فنصت عمى أف :"تسيـ حماية أى 7كتماشيا مع ما جاء بالديباجة مف مبادئ فقد تناكلت المادة     
نفاذ حقكؽ الممكية الفكرية في تشجيع ركح اإلبتكار التكنكلكجي كنقؿ كتعميـ التكنكلكجيا بما يحقؽ المنفعة المشتركة  كا 

ب الذم يحقؽ الرفاىية اإلجتماعية كاالقتصادية كالتكازف بيف الحقكؽ لمنتجي المعرفة التكنكلكجية كمستخدمييا باألسمك 
 .كالكاجبات"

التدابير البلزمة لحماية مصالحيا كأكدت عمى أنو يجكز مف االتفاقية لمدكؿ األعضاء اتخاذ  8كقد أجازت المادة      
كضع أك تعديؿ قكانينيا كلكائحيا التنظيمية اعتماد التدابير البلزمة لحماية الصحة العامة  دلمبمداف األعضاء عن

االجتماعية كالتكنكلكجية فييا ية الحيكية لمتنمية اإلقتصادية كالتغذية كخدمة المصمحة العامة في القطاعات ذات األىم
 شريطة إتساؽ ىذه التدابير مع أحكاـ االتفاؽ الحالي .

ا مع أحكاـ االتفاؽ الحالي لمنع حائزم حقكؽ الممكية الفكرية كف ىناؾ حاجة التخاذ تدابير يشترط اتساقيكما قد تك
مف إساءة استخداميا أك منع المجكء إلى ممارسات تسفر عف تقييد غير معقكؿ لمتجارة أك تؤثر سمبا عمى النقؿ الدكلي 

 كالتكنكلكجيا.
إطارا عاما لؤلىداؼ التي يجب مراعاتيا عند سف  7،8ي قررتيا المادتاف تشكؿ األحكاـ المتقدمة الت ،كعمكما     

الدكؿ األعضاء لقكانينيا كلكائحيا التنظيمية أك تعديميا بما يتكافؽ مع أحكاـ االتفاقية كيجب أف تؤخذ ىذه األىداؼ 
  في االعتبار عند تفسير االتفاقية.

ل الكثيركف أنو سكؼ يككف لتطبيؽ االتفاقية أبعادا إيجابية ينعكس اتفاقية تريبس ير  كأماـ األىداؼ المسطرة في      
 أثرىا عمى الدكؿ األعضاء  خاصة النامية منيا ، كنكجز ىذه األبعاد فيما يمي

                                                           

 المرجع السابؽ ، الصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  انظر:1  
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كؽ الممكية الفكرية الكاردة باتفاقية تريبس إلى تكفير إيرادات مالية قأحكاـ حماية ح كتطبيؽ سكؼ يؤدم إنفاذ      
كمتحصبلت لحماية الممكية الفكرية ، كىذا األثر يككف كاضحا في الدكؿ التي لدييا قاعدة مف المعرفة كاالبتكارات 

رىا مف االبتكارات التي المبدع ، كالكتب كغي العقؿمف نتاج مف مزايا نسبية كالتي تممؾ مقكمات المنافسة بما لدييا 
 .1حماية طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقيةيكفر ليا قكاعد ال

 رة بيف البمداف النامية األعضاء مف المتكقع عند تطبيؽ اتفاؽ التريبس أف يككف ىناؾ عمؿ عمى زيادة التجا     
مزايا اإلندماج كالتكتؿ االقتصادم  فتطبيؽ قكانيف حماية حقكؽ الممكية الفكرية كفقا التفاؽ التريبس مف شأنو إظيار

كتسييؿ العممية التجارية بيف تمؾ البمداف ، كما يمكف أف يؤدم العمؿ باتفاقية تريبس أيضا إلى تنظيـ سكؽ عالمية 
 لحقكؽ الممكية الفكرية قد ينتج عنيا في المدل المتكسط أك الطكيؿ بيف الدكؿ النامية .

الممكية الفكرية مف شأنيا كضع أسس كقكاعد صحيحة تطكم تكظيؼ إنشاء سكؽ محمية في ميداف حقكؽ      
 .إبداعات الفكر اإلنساني في المجاالت المختمفة 

مف األبعاد اإليجابية المكقعة لرفع مستكل حماية حقكؽ الممكية الفكرية كفقا التفاؽ التريبس ،أنيا ستؤدم كذلؾ       
في النيكض بالمصمحة العامة ، كتنتج ىذه  -خاصة–النامية األعضاء إلى تحسيف فعالية التشريعات المحمية لمبمداف 

سس تضمنتيا اتفاقية التريبس الفعالية مف خبلؿ تضميف التشريعات المنفذة أك المزمع تنفيذىا ثبلثة أسس كىذه األ
 مبدأ الترخيص الجبرم . مبدأ استنفاذ الحقكؽ ، كىي

 األجميف المتكسط كالطكيؿ يجابي لصالح البمداف النامية في قية أثر إكأيضا مف المحتمؿ أف يككف لتنفيذ االتفا     
،حيث أف تنمية القدرات اإلبداعية الذاتية لمكاطنييا كلممشركعات المحمية فييا بكذلؾ بتشجيعيا عمى االىتماـ 

أصحاب حقكؽ  ا تمؾ القدرات سكؼ تككف مكضع حماية قانكنية دكلية لـ تكف معركفة مف قبؿالمنتجات التي تكجد بي
 الممكية الفكرية فييا .

كما سكؼ تؤدم أحكاـ اتفاقية تريبس إلى جذب االستثمارات األجنبية إلى الدكؿ النامية كذلؾ لبلستثمار في      
مجاالت الممكية الفكرية نظرا ألف تكفير الحماية الفعالة لحقكؽ الممكية الفكرية يشعر المستثمريف بالطمأنينة عمى 

الدكؿ المضيفة كيحفزىـ عمى جمب المزيد منيا لممشاركة في المشركعات المشتركة أك تنفيذ مشركعات  يأمكاليـ ف
 . 2منفردة تغطي احتياجات األسكاؽ المحمية كقد تتخطاىا أيضا إلى األسكاؽ التصديرية

حماية حقكؽ الممكية الفكرية الكاردة باتفاقية تريبس إلى تنمية الصناعات المرتبطة اـ كما قد يؤدم تطبيؽ أحك     
إلى تمؾ الدكؿ  كالمخترعةبالمعمكماتية في الدكؿ النامية ، كما يؤدم إلى استقطاب الكفاءات البشرية المبدعة كالمبتكرة 

 كالحد مف ىجرتيا إلى الخارج .
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ؽ الممكية الفكرية طبقا ألحكاـ اتفاقية التريبس إلى تكفير حماية لمدكؿ النامية ىذا كيؤدم انفاذ قكاعد حماية حقك      
في مكاجية الدكؿ المتقدمة ، فمف شأف التزاـ الدكؿ المتقدمة باألحكاـ كالقكاعد الكاردة في اتفاقية تريبس كبصفة 

ه الدكؿ المتقدمة في استخداـ خاصة تمؾ األحكاـ المتصمة بكسائؿ تسكية المنازعات التجارية أف يحد مف سمطة ىذ
 .1تشريعاتيا الكطنية ككسيمة انتقامية أحادية الجانب لمضغط عمى الدكؿ النامية

رية طبقا ألحكاـ اتفاقية تريبس إلى حماية المستيمكيف في كفال كمف المزمع أيضا أف تؤدم حماية حقكؽ الممكية      
اتفاقية التريبس بأف تمتـز الدكؿ األعضاء يث تقضي أحكاـ الدكؿ األعضاء مف الغش التجارم كالغش الصناعي ، ح

ا يخسر أمكلو مإعنكيا فتجعمو مبأف تمنع في أسكاقيا تجارة المنتجات المقمدة كالمزيفة التي تضر بالمستيمؾ ماديا ك 
لحاجاتو معطبل حجـ عف الشراء فيظؿ إشباعو يعند شرائيا لعدـ كفاءتيا بالمقارنة مع السمع األصمية عالية الجكدة أك 

ؿ في إغبلقيا ثكلذا تمـز أحكاـ االتفاقية الدكؿ األعضاء بأف تقـك بعمؿ إيجابي يتم ،خشية الكقكع في شرؾ التدليس
 1998لمشركات كالمصانع التي تتخصص في صناعة المنتجات المقمدة كالمزيفة كمثاؿ ذلؾ ما قامت بو الصيف عاـ 

نتجات المقمدة كما كاف منيا ىذا السمكؾ إال إلثبات رغبتيا في مصنعا كانت مخصصة إلنتاج الم 50بإغبلؽ 
 . 2تحت مظمة منظمة التجارة العالمية كنظاميا التجارم الدكلي متعدد األطراؼ االنضكاء

كما سيؤدم تطبيؽ أحكاـ االتفاقية كقياـ الدكؿ بإقرار التشريعات التي تكفؿ تنفيذ قكاعد الحد األدنى التي فرضتيا      
 . األحكاـ لحماية حقكؽ الممكية الفكرية إلى ضبط إنتاج المنتجات المقمدة كالمقرصنة كالمتاجرة فيياىذه 

المنتجات تختفي  كيتكقع عند تطبيؽ ىذه األحكاـ في كافة الدكؿ األعضاء بمنظمة التجارة العالمية سكؼ     
الحماية كيزداد نفاذىا إلى األسكاؽ خصكصا عقب المقرصنة كالمقمدة كالمزيفة لتحؿ محميا المنتجات األصمية محؿ 

القضاء عمى التفاكت في مستكيات ىذه الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية ما بيف مختمؼ الدكؿ كالذم كاف قائما قبؿ 
دكؿ األعضاء في منظمة لالعمؿ بمقررات ىذه االتفاقية كتضع اتفاقية تريبس حذا أدنى مف المعايير التي تطبؽ عمى ا

ف كانت ىذه المعايير تعتبر الحد األقصى الذم تتييأ بعض الدكؿ لقبكلو .التج  ارة العالمية كا 

نص المادة األكلى مف اتفاقية تريبس " تمتـز البمداف األعضاء بتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية كيجكز لمبمداف فكفقا ل      
التي تطمبيا ىذه االتفاقية شريطة عدـ مخالفة ىذه األعضاء دكف إلزاـ أف تنفذ ضمف قكانينيا ما يتيح حماية أكسع مف 

الحماية ألحكاميا كلمبمداف األعضاء حرية تحديد الطريقة المبلئمة لتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية في إطار أنظمتيا 
  كأساليبيا القانكنية ".
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التدابير التي تراىا مبلئمة كالمستخمص مف ىذا النص أف االتفاقية تترؾ لمدكؿ األعضاء مطمؽ الحرية في اتخاذ 
لتنفيذ المطمكب في إطار تشريعاتيا المحمية ، كما يككف ليا أف تمد في نطاؽ الحماية إلى مجاالت جديدة لـ تغطيا 

 .1االتفاقية

 الفقرة الثانية
 خصائص اتفاقية التريبس

كتتمثؿ أىـ  ،قبؿمف تيا أبعادا لـ تكف مكجكدة بسيبس عمى الحماية خصائص كمبلمح اكلقد أضفت اتفاقية تر      
 فيما يمي  االسمات التي تميز اتفاقية التريبس كالحماية في ظمي

تعد اتفاقية التريبس جزءا ال يتجزأ مف اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تتسـ بالشمكؿ كاإللزاـ ككمية القبكؿ       
حدة دكف تجزئة أم دكف قبكؿ بعضيا كترؾ البعض اآلخر التي قد ترل بيا بمعنى قبكؿ االتفاقات كميا كحزمة كا

بعض الدكؿ أنيا ال تمبي مطالبيا ، كمف جية أخرل كنظرا ألنيا جزء مف اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة كتخضع 
رة الذم تيدؼ إليو ىذه نجد أنيا تيتـ أساسا بتطبيؽ مبدأ النفاذ إلى األسكاؽ كتحرير التجا ،لممبادئ العامة الحاكمة ليا

االتفاقات في نياية المطاؼ كمف جانب آخر إف األحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقات تكمؿ بعضيا البعض كما تقيد 
الدعـ كاإلعانات ،العجز في ،إجراءات الكقاية  الفنيةبعضيا البعض فمثبل ما كرد مف أحكاـ تتعمؽ باإلغراؽ القيكد 

 .2سرم عمى قطاع األدكية تماما فيما يتعمؽ بالممكية الفكريةميزاف المدفكعات ... الخ ، ت

لممكية الفكرية في قطاع يكسع اتفاؽ تريبس مف نطاؽ الحماية مف خبلؿ إدخاؿ مجاالت جديدة مثؿ حماية ا     
 .حماية برامج الحاسب اآللي ...الخ  الزراعة 

كف حقا مباشرا مف االتفاقية بؿ يكسبكف بلذا فإف رعايا الدكؿ األعضاء ال يكتس ،اتفاقية تريبس ليست ذاتية التنفيذ    
ىذه الحقكؽ مف القكانيف الكطنية التي يتـ إصدارىا عمى نحك متكافؽ مع أحكاـ اتفاقية تريبس كأعماؿ اإلختيارات 

 . 3المتاحة بما يتبلءـ مع مصالح الدكلة العضك
  

                                                           

 الممكية ركش)سميرة(، اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية كالدكؿ النامية، الممتقى الكطني حكؿاعم أنظر: 1 
 ،بجاية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية  ة، جامعة عبد الرحماف مير  الفكرية بيف مقتضيات العكلمة كتحديات التنمية        

 480، ص 2013أفريؿ  28،29يكمي        
 )التريبس(الصغير) حساـ الديف عبد الغني(، أسس كمبادئ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  كأيضا أنظر:

 .112-110صالمرجع السابؽ                      
    المكتبة  ،السيد)أحمد عبد الخالؽ ( ، االقتصاد السياسي لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في ظؿ اتفاقية التريبس ، المنصكرة : أنظر  2

 .16،17، ص 2005 المصرية ،               
 الدكؿرة ) التريبس( عمى نقؿ التكنكلكجيا إلى كأيضا أنظر: مخمكفي)عبد السبلـ(،أثر اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجا

 . 46المرجع السابؽ ص ،النامية                      
 .124عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقكؽ الممكية الفكرية كأثرىا االقتصادم، المرجع السابؽ، ص  أنظر: 3  
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لتجارة العالمية ال يعني أف اتفاؽ التريبس سينفذ في الدكؿ الكطنية مف تمقاء نفسو كما أف مجرد انضماـ دكلة لمنظمة ا
 . 1بؿ يمـز اتخاذ إجراء إيجابي مف جانب الدكلة العضك إلنفاذ االتفاؽ فييا كالتقيد بأحكامو

الممكية الفكرية حيث تتضمف اتفاقية كاحدة تغطي كؿ حقكؽ  ،تتسـ الحماية التي تقررىا التريبس بالشمكؿ      
أك مدل اإللتزاـ  ،المعركفة بدال مف أف ترد متفرقة في معاىدات مختمفة قد تتفاكت فيما بينيا مف حيث عدد األعضاء

 .أك أساليب النفاذ 
يبدك مف القرارات األكلية لبلتفاقية أنيا تحاكؿ أف تحقؽ التكازف بيف الحقكؽ كااللتزامات فيما بيف الدكؿ المتقدمة       

كالدكؿ النامية كبيف أصحاب ىذه الحقكؽ كمستخدمييا بقدر اإلمكاف ، إال أف القراءة المتأنية ليا تكشؼ أنيا جاءت 
المختمفة حسب القكل النسبية لكؿ منيا كبالتالي تميؿ كثيرا لصالح  االقتصاداتلتعكس كبكضكح نتيجة التفاعؿ بيف 

ف الدكؿ حسب مدل تطكرىا كمستكل التنمية فييا في االلتزاـ الدكؿ الصناعية كالدليؿ عمى ذلؾ أنيا ال تفرؽ بي
ف كانت قد فرقت بينيا فقط في تاريخ بدء االلتزاـ بالتنفيذ كما سيأتي بيانو . 2باألحكاـ المكضكعية  كا 

نى كتجدر اإلشارة إلى أف طبيعة األحكاـ كااللتزامات الكاردة في ىذه االتفاقية إلزامية كأنيا تشكؿ الحد األد     
ف كاف يمكف لمدكؿ أف تقرر أحكاما أشد كأكسع نطاقا كلكف دكف إلزاـ أم أف القكاعد  لممعايير الكاجبة التطبيؽ ، كا 
المتعمقة بالحماية في التريبس تمثؿ الحد األعمى اإللزامي حيث ال يمكف إجبار الدكؿ عمى كضع قكاعد حمائية أعمى 

نفاذ منيا ، كما تعترؼ االتفاقية لمدكؿ األعضاء ب حرية اختيار األسمكب أك األساليب التي ترل أنيا مبلئمة إلعماؿ كا 
 . 3أحكاـ االتفاقية في إطار أنظمتيا كأساليبيا القانكنية

تشمؿ الحماية كفقا ليذا االتفاؽ المنتج ككذلؾ طريقة اإلنتاج ، كذلؾ عمى عكس ما كاف يكجد سابقا حيث كانت     
كما أف الحماية تغطي كؿ  ،المنتج خاصة في األدكية كالكيماكيات الزراعية  تغطي الحماية كسيمة اإلنتاج دكف

مجاالت التكنكلكجيا دكف تمييز حسب مكاف االختراع أك المجاؿ التكنكلكجي كما إذا كانت المنتجات مستكردة أك 
 .4منتجة محميا

ية ، بؿ ال بد أف تتجسد األفكار في كما أف الحماية كفقا لمتريبس ال تسرم عمى األفكار المجردة أك الطرؽ الرياض
 صكرة سمعة أك خدمة أك طريقة إنتاج حتى تتمتع بالحماية .

                                                           

   18، صالسيد)أحمد عبد الخالؽ ( ، االقتصاد السياسي لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في ظؿ اتفاقية التريبس، المرجع السابؽ أنظر: 1  
 كتحدياتالممتقى الكطني حكؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العكلمة  لمتجارة .دكر المنظمة العالمية ، )حمزة( كارتأيت : أنظر 2 

 150، ص2013أفريؿ  28،29يكمي  ، ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،بجاية ةكتحديات ، جامعة عبد الرحماف مير                    
 مف اتفاقية التريبس . 1راجع: المادة   3

 مف اتفاقية التريبس. 27راجع : المادة   4
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كمف الخصائص أيضا في ىذه االتفاقية أنيا مدت نطاؽ الحماية ليس مف الناحية النكعية فقط بؿ كالزمنية       
سنة في معظـ  17سنكات ك  10عاما كحد أدنى بعد أف كانت  20كذلؾ كما في براءة اإلختراع التي أصبحت 

 عاما بعد كفاتو. 50ككذلؾ األمر بالنسبة لحؽ المؤلؼ الذم أصبح طيمة حياتو ك  ،الدكؿ النامية كالمتقدمة

كذلؾ عمى خبلؼ ما جرل عميو العمؿ في -يبلت قية تميؿ إلى الدخكؿ في بعض التفصيبلحظ أف ىذه االتفا     
كخاصة فيما يتعمؽ بالجزء المتعمؽ بإنفاذ ىذه الحقكؽ )الجزء  –لمبادئ العامة االتفاقيات السابقة مف التركيز عمى ا

كالكاقع أف الخكض في ،التدابير الحدكدية( ،التدابير المؤقتة ،الثالث( اإلجراءات كالجزاءات المدنية كاإلدارية
ف كاف ىذا ينطكم مف  إلى تكحيد الحد األدنى مف الحماية بيف مختمؼ الدكؿ األعضاء االتجاهالتفصيبلت يعكس  كا 

 جانب آخر عمى تجاىؿ أكجو التبايف بيف الدكؿ األعضاء كاقتصاداتيا في مستكيات التنمية االقتصادية كاالجتماعية .

إف اتفاقية تريبس تستيدؼ تحقيؽ أىدافيا ليس فقط مف خبلؿ التركيز عمى الجانب السمبي الذم يخمص في     
ماؿ معينة ، بؿ مف خبلؿ حثيا عمى اتخاذ إجراءات إيجابية تتمثؿ في تغيير اـ بأعيكجكب امتناع الدكؿ عف الق

 القكاعد القانكنية كالداخمية كالكطنية في مختمؼ الدكؿ األعضاء لتتماشى مع االتفاقية .

إف ما كرد في اتفاقية التريبس يتمتع بالسمك كالعمك كاألكلكية في التطبيؽ حتى كلك تعارض مع نصكص داخمية     
 .1طنية حيث تمتـز الدكؿ بتعديؿ تشريعاتيا بما يتفؽ كما كرد في االتفاقيةك 

إف حماية الممكية الفكرية تحت إشراؼ المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ اتفاقية التريبس تعني أف ىذه الحماية لـ     
أخرل أف حماية حقكؽ  تعد مسألة داخمية فقط كما اعتادت أف تككف ، بؿ أصبحت ذات بعد دكلي أك في عبارة

مف  يحكميا القانكف االقتصادم الدكلي شأنيا شأف الكثير الممكية الفكرية داخؿ الدكؿ المختمفة أصبحت مسألة
كام كالدعـ كاإلغراؽ كتنطبؽ عمييا قكاعد كأحكاـ دكلية كمبدأ جالمسائؿ التي تنظميا أحكاـ اتفاقات جكلة أكرك 

لرعاية كغير ذلؾ مف األحكاـ ، كىنا نجد أف الممكية الفكرية يجب أف تتمتع المعاممة الكطنية كالدكلة األكلى با
 " عكلمة الحمايةعميو "بالحماية طالما أف الدكلة المعنية عضك في منظمة التجارة العالمية كىك ما يمكف أف يطمؽ 

ف لـ يكف التشريع الداخمي ينص عمى الحماية إذ يجب تعديمو كفقا لبلتفاؽ العالمي كنفس األمر بالنسبة  حتى كا 
 . 2لمقكاعد العامة في الجانب اإلجرائي

مف خصائص اتفاقية تريبس أيضا أنيا حققت الترابط بيف االتفاقيات الدكلية الرئيسية فبل يكجد شؾ أف العبلقة      
بيف اتفاقية التريبس كاالتفاقيات الدكلية المبرمة في شأف الممكية الفكرية ىي عبلقة كطيدة ، فاتفاقية التريبس لـ تنسخ 

                                                           
جراءاتو اإلدارية مع التزاماتو  4الفقرة  16حيث جاء في المادة   1 مف اتفاقية التريبس : "يعمؿ كؿ عضك عمى مطابقة قكانينو كلكائحو كا 

  "المنصكص عمييا في االتفاقات الممحقة

 الناميةؿ التكنكلكجيا إلى الدكؿ مخمكفي)عبد السبلـ(،أثر اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ) التريبس( عمى نق أنظر  2
 . 46المرجع السابؽ ، ص  
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بؿ شممت كاستغرقت كطكرت  ،إبراميا في مختمؼ مجاالت الممكية الفكرية أحكاـ االتفاقيات الدكلية الرئيسية التي سبؽ
 أحكاـ ىذه االتفاقيات.

كأكجبت اتفاقية التريبس عمى جميع الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات الدكلية      
 .1قيات الدكلية كالدكؿ التي لـ تنضـ إليياالتي أحالت إلييا دكف تفرقة مف الدكؿ التي انضمت إلى ىذه االتفا

كىكذا جمعت اتفاقية التريبس أحكاـ االتفاقيات الدكلية الرئيسية في شأف الممكية الفكرية في كثيقة كاحدة فحققت      
دكؿ كألزمت جميع ال ،الدكلية المختمفة الترابط فيما بينيا بعد أف كانت ىذه األحكاـ متفرقة كمبعثرة في االتفاقيات 

األعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيؽ أحكاميا بغض النظر عف انضماميا إلى ىذه االتفاقات الدكلية أك عدـ 
 إلييا .االنضماـ 

ة التريبس األساسية معالجتيا لمجكانب التجارية فقط مف حقكؽ الممكية الفكرية ، كلذلؾ فقد يكمف خصائص اتفاق     
لدكلية المشار إلييا فمـ بالحقكؽ األدبية المتصمة بالممكية الفكرية الكاردة في االتفاقيات ااستبعدت األحكاـ المتعمقة 

 . 2إلحالةتشمميا ا
تريبس أنيا حماية مؤسسية حيث حقكؽ الممكية الفكرية في إطار ال كتجدر اإلشارة إلى أف أىـ خصائص حماية    

في ة تريبس كالذم سندرسو اإلشراؼ عمى رقابة كتنفيذ اتفاقييكجد مجمس خاص يتبع المنظمة العالمية لمتجارة ميمتو 
 فقرة المكاليةال

 الثالثةالفقرة 
 إدارة اتفاقية التريبس

كام إنشاء مجمس أطمؽ عميو مجمس المسائؿ المتعمقة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية جنتج عف اتفاقية أكرك   
باختصاصات كاسعة ليككف ضمانة رئيسية في تنفيذ  جمسمص ىذا التكيخ –بمجمس التريبس -كالمعركؼ اختصارا 

 .اتفاقية التريبس كيككف في نفس الكقت حمقة اإلتصاؿ بيف منظمة التجارة العالمية كاتفاقية تريبس
                                                           

 

 وقد أحالت اتفاقية التريبس إلى ما يلي : 1  

 مف اتفاقية التريبس . 1الفقرة  2مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية كىك ما قررتو المادة  19كالمادة  12إلى  1*المكاد مف 
مكرر مف االتفاقية  6( كممحقيا فيما عدا المادة 1971برف لحماية المصنفات األدبية كالفنية )مف اتفاقية  21كحتى  1*المكاد مف 

 مف التريبس . 9كالحقكؽ النابعة عنيا كىك ما قررتو المادة 
ما يتصؿ بالدكائر مف معاىدة الممكية الفكرية في 16مف المادة  3كالفقرة  12، كالمادة  6مف المادة  3باستثناء الفقرة  7إلى  2*المكاد مف 

 ( .1989المتكاممة )اتفاقية كاشنطف 

*كما أحالت اتفاقية التريبس إلى بعض المكاد التي تضمنتيا اتفاقية ركما لحماية فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات 
 (. 1961اإلذاعة) اتفاقية ركما 

مف اتفاقية  1مكرر الفقرة  6مف اتفاقية برف كممحقيا فيما عدا المادة  21إلى  1 فعمى سبيؿ المثاؿ أحالت اتفاقية التريبس إلى المكاد مف  2
برف التي تتناكؿ الحقكؽ األدبية كتشمؿ ىذه الحقكؽ حؽ المؤلؼ في المطالبة بنسبة المصنؼ إليو كحقو في اإلعتراض عمى كؿ تحريؼ أك 

 صنؼ يككف ضارا بشرفو أك سمعتو .أك أم تعديؿ آخر ليذا المصنؼ ، أك كؿ مساس آخر بذات المتشكيو 
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عد مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ) مجمس التريبس( أحد األجيزة الرئيسية التي ي     
مف  5الفقرة  4ىيكؿ التنظيـ الداخمي لمنظمة التجارة العالمية كقد جاء النص عمى إنشائو في المادة يتككف منيا 

اتفاقية إنشاء المنظمة كالتي جاء فييا " ينشأ مجمس لشؤكف التجارة في السمع كمجمس لشؤكف التجارة في الخدمات 
 باسـ مجمس الممكية الفكرية كالمشار إليو فيما بعد  كمجمس لشؤكف الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية

المجالس تحت اإلشراؼ العاـ لممجمس العاـ كيشرؼ مجمس شؤكف التجارة في السمع عمى سير االتفاقات  تمؾ كتعمؿ
ى سير االتفاقية م)ألؼ( ، كيشرؼ مجمس شؤكف التجارة في الخدمات ع1التجارية متعددة األطراؼ الكاردة في الممحؽ 

عامة لمتجارة في الخدمات ) المشار إلييا فيما بعد باسـ اتفاقية الخدمات ( ، كيشرؼ مجمس شؤكف الجكانب المتصمة ال
بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية عمى سير اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية المشار إلييا 

 عد باسـ اتفاقية الممكية الفكرية.فيما ب

كتضطمع المجالس المذككرة بالمياـ التي تعيد إلييا االتفاقات الخاصة بكؿ منيا كالمجمس العاـ ، كتضع كؿ       
مف ىذه المجالس قكاعد إجراءاتيا كتخضع ىذه القكاعد لمكافقة المجمس العاـ كتككف العضكية في ىذه المجالس 

 ركرة لمقياـ بمياميا ...".س حسب الضلمي جميع األعضاء كتجتمع ىذه المجاثمفتكحة لمم

مف اتفاقية التريبس بأف يتابع مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  68كما قررت المادة      
تنفيذ تمؾ االتفاقية ) اتفاقية التريبس( ، إذف فمجمس التريبس يعمؿ تحت اإلشراؼ العاـ لممجمس العاـ كيشرؼ عمى 

 التريبس .سير تنفيذ اتفاقية 
كتجدر اإلشارة إلى أف مجمس حقكؽ الممكية الفكرية لو الحؽ في إنشاء أجيزة فرعية حسب الضركرة ، كتضع كؿ مف 

جراءاتو كتخضع ىذه القكاعد لمكافقة المجمس المشرؼ عمييا  . 1ىذه األجيزة الفرعية قكاعده كا 

" كآلية لضماف إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية في  التريبسيبس عمى إنشاء ما يسمى " مجمس حرصت اتفاقية التر      
القكانيف الداخمية لمدكؿ ، كضماف صياغتيا بما يتكافؽ مع أحكاميا ، فيك يسير عمى متابعة تنفيذ اتفاقية التريبس 

بحث الطمب المقدـ يختص ب ، فيككفي إطار قيامو بيذه الميمة فقد أسندت إليو جممة مف الكظائؼ كاالختصاصات 
ل الدكؿ األعضاء لممؤتمر الكزارم لئلعفاء مف أحد اإللتزامات المفركضة بمكجب اتفاقية التريبس كالنظر في مف إحد

 اإلعفاء ارم إلصدار قراره بمنحس تقريرا باألمر إلى المؤتمر الكز في نيايتيا يرفع المجم ،يكما 90الطمب خبلؿ مدة 
يضا بتقديـ اقتراحات لممؤتمر يختص ىذا المجمس أ، كما 2مراعاة لمظركؼ كتاريخ إنياء اإلعفاء أك رفض اإلعفاء

 .3ارم لتعديؿ أحكاـ االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ الممثمة في الممحؽ )أ(الكز 
                                                           

 .مف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة  6الفقرة  4المادة  : راجع  1
 رسالة ،عطكة)حاـز  السيد حممي(، حماية حقكؽ الممكية الفكرية  في ظؿ اتفاؽ التريبس كالتنمية االقتصادية في البمداف النامية كأنظر : 

 36، ص  2004في الحقكؽ ، جامعة المنصكرة ، كمية الحقكؽ ،  مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه 
 .115الحداد) عبد المجيد محمد محسف( ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر :  2

 . مف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة 1الفقرة  10المادة  :راجع 3
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يتمقى المجمس اإلخطارات مف البمداف األعضاء عف القكانيف كالمكائح التنظيمية كاألحكاـ القضائية كالقرارات ك       
 ة النيائية العامة التطبيؽ كالسارية المفعكؿ في أم مف البمداف األعضاء فيما يتعمؽ بمكضكع اتفاقية تريبس ياإلدار 

خاص  فيك اإلخطار األكؿ ، أما1في أربعة إخطارات ميمةكيمكف إجماؿ اإلخطارات المقدمة مف البمداف األعضاء 
بشأف تقييد الحماية  (1971ة المصنفات األدبية كالفنية )مف اتفاقية برف لحماي 6باإلستفادة مف اإلستثناء في المادة 

يتعمؽ ىنا بأية ميزة أك حصانة أك ف  اإلخطار الثانيت رعايا بعض الدكؿ خارج اإلتحاد ، كأما بالنسبة لبعض مصنفا
امتياز تمنحو الدكؿ األعضاء بالفعؿ بمكجب اتفاقيات دكلية متعمقة بحماية الممكية الفكرية نافذة قبؿ سرياف اتفاقية 

بطمب المعاكنة الفنية كاإلدارية في  اإلخطار الثالث، في حيف يتعمؽ 1995في أكؿ جانفي منظمة التجارة العالمية 
نفاذىا كمنع إساءة استخداميا مجاؿ إعداد  القكانيف كالمكائح التنظيمية الخاصة بحماية حقكؽ الممكية الفكرية كا 

 ألمكر بما في ذلؾ تدريب مكظفييا أماكالمساندة في إنشاء أك تعزيز المكاتب كالييئات المحمية ذات الصمة بيذه ا
يزة اإلدارية مييأة لتبادؿ المعمكمات بشأف اإلتجار يتعمؽ ىذا اإلخطار بإقامة نقطة اتصاؿ في األجف اإلخطار الرابع

 .المخالفة لقكانيف حماية حقكؽ الممكية الفكرية بفي السمع 

المجمس بالسعي لتقميؿ األعباء الممقاة عمى عاتؽ البمداف األعضاء في تنفيذ ىذا اإللتزاـ كيجكز لو أف كيمتـز       
بيذه القكانيف كالمكائح إذا تكممت بالنجاح بالمشاكرات الجارية مع المنظمة يقرر اإلعفاء مف االلتزاـ بإخطاره مباشرة 

، كما تمتـز الدكؿ األعضاء ه القكانيف كالمكائح التنظيميةالعالمية لمممكية الفكرية بشأف إنشاء سجؿ مشترؾ يضـ ىذ
إنفاذ القكانيف أك يمحؽ  بتقديـ معمكمات استجابة لطمب مكتكب مف دكلة عضك أخرل كلكف دكف أف يؤدم ذلؾ لعرقمة

 . 2الضرر بالمصالح التجارية المشركعة لمؤسسات أعماؿ عامة أك خاصة

عدا األحكاـ الخاصة بالمعاممة  االتفاقيةمف تطبيؽ أحكاـ سنكات  10البمداف نمكا مدة سماح يمنح المجمس أقؿ       
 فاقية التريبس في فقرتيا األكلى مف ات 66قررتو المادة اصة بحؽ الدكلة األكلى بالرعاية كىك ما الكطنية كالمعاممة الخ

يا في المنصكص عمي التزاماتيا بكما يقـك المجمس بمتابعة تنفيذ االتفاقية  السيما امتثاؿ الدكؿ األعضاء      
تصمة قكؽ الممكية الفكرية المحبجكانب كيعطي الفرصة لمدكؿ األعضاء لمتشاكر بشأف األمكر المتعمقة  االتفاقية  

 خاصة أية كيقدـ ليا بصكرة ، بالتجارة ، كما يقـك المجمس بالمسؤكليات األخرل التي تككميا إليو الدكؿ األعضاء

  

                                                           
 كاإلقتصادية)رشا(،أثر اتفاقية حماية الممكية الفكرية في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ، مؤتمر الجكانب القانكنية أحمد  عمي الديف  1

 1 ، الطبعة 2المجمد ، كالقانكفالتفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة                     
 772-771، ص2004مام  11إلى  9مف                       

 مؤتمر الجكانب القانكنية ،حاتـ)سامي عفيفي(، تحميؿ اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة أنظر:   2
  1المجمد ،كف كمية الشريعة كالقان ،كاالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة        

 301ص ، 2004مام  11إلى  9، مف 1الطبعة                
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جراءات تسكية المنازعات كأثناء تنفيذ المجمس لمكظائؼ كالمياـ المككمة إليو ، كيجكز لو مساعدة تطمبيا في سياؽ إ
حصكؿ عمى معمكمات منو ، كما يقـك بالتشاكر مع المنظمة العالمية التشاكر مع أم مصدر يراه مبلئما كيسعى لم

( لكضع ترتيبات التعاكف المناسبة مع أجيزة ىذه المنظمة خبلؿ سنة اعتبارا مف تاريخ أكؿ WIPOلمممكية الفكرية )
 .1اجتماع يعقده

تيا المنصكص عمييا في بالتزامامتابعة تنفيذ االتفاقية السيما إخبلؿ البمداف األعضاء  كيناط بالمجمس أيضا    
 االتفاقية 

كالتي انتيت  2الفقرة  65كما يقـك المجمس بمراجعة تنفيذ اتفاقية التريبس بعد انقضاء فترة السماح المقررة في المادة 
مة ، كما يجكز لممجمس إجراء ث، كتتـ تمؾ المتابعة كؿ سنتيف مف ىذا التاريخ كلفترات مما2000في أكؿ جانفي 

 . 2تستمـز تعديؿ ىذا االتفاؽ أك تنقيحوت استعراض في ضكء أم تطكرات جديدة ذات صمة قد عمميا

كيحؽ لمجمس التريبس فحص الشكاكل كرفع تكصياتو لممؤتمر الكزارم لممنظمة العالمية لمتجارة لممكافقة عمييا     
سنكات اعتبارا مف  5كيطبؽ ذلؾ خبلؿ  تكصيات بأسمكب تكافؽ اآلراء فقط ،كيؤخذ قرارات المجمس بالمكافقة عمى ال

 .3نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة

 الفرع الثاني 
 التريبس يةالمبادئ األساسية لالتفاق 

كيتمثؿ  رية منذ إبراميا كالتكقيع عميياأرست اتفاقية تريبس مبدأيف ىاميف كأساسيف لحماية حقكؽ الممكية الفك        
كلو في االتفاقيات السابقة كمبدأ الدكلة األكلى بالرعاية الذم أدخؿ اىذيف المبدأيف في مبدأ المعاممة الكطنية الذم تـ تن
كيعتبر ىاذيف المبدأيف حجر األساس في االتفاقيات الدكلية التي ،ألكؿ مرة في مجاؿ حماية حقكؽ الممكية الفكرية 

 ف أىـ دعامتيف يرتكز عمييما النظاـ التجارم العالمي الجديد .أبرمت تحت مظمة الجات كيعتبرا
لدراسة  (ىاألكل)نخصص  ،سنتناكؿ ىذا الفرع في فقرتيف متتاليتيف ،كلئلحاطة بياذيف المبدأيف مف كؿ الجكانب     

 .لدراسة مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية  (الثانية)مبدأ المعاممة الكطنية ك

 

 

                                                           
 . 31عبد المطمب( ، المرجع السابؽ ، ص  بلؿأنظر :بدكم) ب  1
) عبد المنعـ (، المرجع السابؽ ، ص    102،103كأيضا : زمـز

  37حاـز حممي( ، المرجع السابؽ ، ص السيد  )ةعطك أنظر :    2
  المرجع السابؽ منظمة التجارة العالمية كتحديات الممكية الفكرية في مجاؿ براءات اإلختراع، كأيضا أبك الميؿ) إبراىيـ الدسكقي( ، 

    479ص 

 . 301، ص  المرجع السابؽ، تحميؿ اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة (،حاتـ)سامي عفيفي أنظر :  3
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 الفقرة األولى 
 مبدأ المعاممة الوطنية 

االتفاقيات السابقة عمى التريبس خاصة  ايعتبر مبدأ المعاممة الكطنية مف المبادئ اليامة التي ارتكزت عميي     
كنظرا ألىميتو فقد أعيد التأكيد عميو في أىـ اتفاقية دكلية في الكقت الحالي كىي التريبس  ،باريس، ركما ،اتفاقية برف

 كاالستثناءات الكاردة عميو كىك ما سنتناكلو فيما يمي  حيث تناكلت أحكامو

معاممة مكاطني البمداف بأف تمتـز البمداف األعضاء  1الفقرة  3المادة  صلنكيقتضي مبدأ المعاممة الكطنية كفقا      
نفس االلتزامات كتحمميـ ،ممة المقررة لمكاطنييا اة ال تقؿ عف المعمماألخرل فيما يتعمؽ بحقكؽ الممكية الفكرية  معا

، برف ، ركما، معاىدة س، مع مراعاة اإلستثناءات المنصكص عمييا في كؿ مف معاىدة باري1التي يتحمميا رعاياىا
  .مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 2كىذا الحكـ يتكافؽ مع حكـ المادة كاشنطف 

بالكطني في شأف حماية حقكؽ الممكية الفكرية بشقييا  إف المبدأ العاـ الذم أرستو التريبس ىك تشبيو األجنبي     
حيث ال تستطيع الدكؿ األعضاء أف تقرر حماية لؤلجنبي تقؿ عف تمؾ الحماية التي تقررىا ،الصناعي كاألدبي 

فمف اإلستثناءات المقررة ما كرد ، عدة استثناءات –رغـ ذلؾ  –لمكطني ، إال أف االتفاقية قد أكردت عمى ىذا المبدأ 
مف اتفاقية التريبس التي قررت مبدأ المعاممة الكطنية كأجازت لمدكؿ األعضاء  1الفقرة  3في المادة  النص عميو

كذلؾ عف طريؽ مراعاة االستثناءات المنصكص عمييا  ،التحفظ صراحة عمى شرط التشبيو كفقا لصريح منطكقيا
كمعاىدة الممكية الفكرية فيما  1961دة ركما كمعاى 1971، كمعاىدة برف  1967بالفعؿ في كؿ مف معاىدة باريس 

 .1989يتعمؽ بالدكائر المتكاممة 

ف األصؿ أال يستفيد مف       إال الدكؿ األعضاء في  ،ت في االتفاقيات األربع السابؽ ذكرىااالستثناءات التي تقرر  كا 
تفادة الدكؿ األعضاء في التريبس كلكف مف مظاىر التمييز التي قررتيا اتفاقية تريبس عدـ ربط اس،ىذه االتفاقيات 

ككف الدكلة عضكا في ىذه االتفاقيات ، كمف ثـ تستفيذ إلييا بناءات التي تقررت بمقتضى االتفاقيات المشار ثمف االست
 1961كركما  1971كبرف  1967ناءات المقررة في اتفاقيات باريس ثالدكلة العضك في اتفاقية التريبس مف االست

  .اكتفاءا بككنيا عضكا في التريبسحتى كلك لـ تكف عضكا في أم منيا  1989ككاشنطف 

كما أجازت اتفاقية التريبس أيضا لمدكؿ أف تعامؿ رعاياىا بشكؿ متميز عف رعايا الدكؿ األخرل األعضاء فيما     
مف نطاؽ  –ؿ المثاؿ يعمى سب –يتعمؽ باإلجراءات القضائية كاإلدارية لتخرج األكضاع اإلجرائية القضائية كاإلدارية 

بيد أف ىذا االستثناء كرد مقيدا لككف ىذا المسمؾ ضركريا لضماف اإللتزاـ بأحكاـ القكانيف  ،كتسكية األجانب بالكطنييف
كالمكائح التنظيمية التي ال تتعارض مع اتفاقية تريبس ، كشريطة أال يككف في ىذه االستثناءات تقييد مستتر لمتجارة  

                                                           
 المرجع السابؽ، حجازم )عبد الفتاح بيكمي ( ، مقدمة في حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية أنظر :  1

 .29ص                   



 206  
 

جراءات القضائية كاإلدارية محؿ االستثناء تحديد مكطف مختار أك تعييف ككيؿ في أحد البمداف كيدخؿ في عداد اإل
 مف اتفاقية تريبس . 2الفقرة  3األعضاء كىذا ما قررتو المادة 

كمما تقدـ ال يجكز لمدكؿ األعضاء كضع استثناءات عمى االلتزاـ بالمعاممة الكطنية المتعمقة باإلجراءات      
أف تككف االستثناءات مف مبدأ المعاممة الكطنية فيما أىميا ، الشركط  جممة مف كاإلدارية إال إذا تكافرتالقضائية 

حيث تضمنت ىذه  ،ة األربع المتقدمةييتعمؽ باإلجراءات القضائية كاإلدارية في الحد المسمكح بو في االتفاقيات الدكل
 3الفقرة  2اؿ ذلؾ ما جاءت بو المادة ثية كاإلدارية ، كماالتفاقيات بعض النصكص التي تتعمؽ باإلجراءات القضائ

مف اتفاقية باريس كالتي كرد فييا "يحتفظ صراحة لكؿ دكلة مف دكؿ االتحاد بتحديد أحكاـ تشريعاتيا المتعمقة 
ككيؿ كالتي قد تقتضييا قكانيف ككذلؾ بتحديد محؿ مختار أك تعييف  كاالختصاصباإلجراءات القضائية كاإلدارية 

مف اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية كالفنية حيث  4الفقرة  2ككذلؾ ما نصت عميو المادة ، الممكية الصناعية" 
نصت عمى أنو "تختص تشريعات دكؿ اإلتحاد بتحديد الحماية التي تمنحيا لمنصكص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية 

تككف ىذه االستثناءات ضركرية لضماف  كأف  ليذه النصكص" أك اإلدارية أك القضائية ، ككذلؾ لمترجمة الرسمية
ذككرة مع أحكاـ اتفاقية التريبس أال تتعارض القكانيف كالمكائح التنظيمية الم مراعاة أحكاـ القكانيف كالمكائح ، االلتزاـ ب

 .أال يككف اليدؼ مف ىذه االستثناءات كضع قيكد مستترة عمى التجارة ك 

مف اتفاقية التريبس إلستفادة الدكؿ األعضاء مف  2الفقرة  3ذكرتيا المادة كمف الجدير بالذكر أف الشركط التي       
القضائية أك اإلدارية مقتبسة في صياغتيا مف الدكلية فيما يتعمؽ باإلجراءات  مسمكح بيا في االتفاقياتاالستثناءات ال
اتفاقية الجات إلتخاذ الدكؿ األعضاء تدابير ال تتفؽ مع المبادئ التي مف  الفقرة د 02جبتيا المادة ك الشركط التي أ

 .1تقررىا نصكص االتفاقية

االلتزاـ بالمعاممة الكطنية ال يطبؽ بشأف المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة في حدكد  إف      
فمف الجدير بالذكر أف اتفاقية التريبس ال تتضمف كافة الحقكؽ التي  منصكص عمييا في اتفاقية التريبس ،الحقكؽ ال

قررتيا اتفاقية ركما لممؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة ، حيث أف اتفاقية التريبس لـ تعالج ىذه 
 .2الحقكؽ معالجة شاممة مثمما فعمت اتفاقية ركما

ية التريبس أف اإللتزاـ بالمعاممة الكطنية ال ينطبؽ إال عمى الحقكؽ مف اتفاق 1الفقرة  3كقد قررت المادة      
 .المنصكص عمييا في اتفاقية التريبس 

                                                           
 المرجع السابؽ ،الصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية أنظر :  1

 . 143ص                     

 مف اتفاقية التريبس . 14راجع : المادة   2
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كيتضح أف الحكمة مف تقرير ىذا االستثناء عمى مبدأ المعاممة الكطنية ىك أال يكتسب رعايا البمداف األعضاء التي لـ 
ثمة يحصؿ عمييا رعايا الدكؿ التي انضمت إلى اتفاقية ركما عمى تنضـ إلى اتفاقية ركما مزايا ال يقابميا مزايا مما

 ذات المزايا في أراضي الدكلة التي لـ تكقع عمى االتفاقية .

كما يجب مبلحظتو أنو ليتـ االستفادة مف االستثناءات المقررة عمى االلتزاـ بتطبيؽ المعاممة الكطنية في بعض      
التريبس ألزمت أم بمد ليستفيد مف اإلمكانات المنصكص عمييا في  اتفاقيةحيث أف  ،الحاالت ال بد مف اإلخطار

بإرساؿ اإلخطار المنصكص  ، عميومف اتفاقية ركما 16البند)ب( مف المادة  1مف معاىدة "برف" كالفقرة  6المادة 
 .1عميو في تمؾ األحكاـ إلى مجمس التريبس

كال تمنح ، المتعاقدة معاممة رعايا الدكؿ التي لـ تنضـ إلى اتحاد برفمف اتفاقية برف يحؽ لمدكؿ  6ككفقا لممادة     
مف  تميزامعاممة أقؿ  ،ايا الدكؿ األعضاء في اتحاد برفحماية كافية في أراضييا فيما يتعمؽ بمصنفات المؤلفيف لرع

دأ المعاممة الكطنية ،كلكف ىذا لرعايا الدكؿ األعضاء المتعاقدة كىذا يعد استثناءا مف مب االتفاقيةالمعاممة المقررة في 
 .2االستثناء لكي تستفيد منو الدكؿ البد مف إخطار المدير العاـ لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

مف اتفاقية "برف"  6تستفيد مف حكـ المادة  مف اتفاقية التريبس لمدكؿ األعضاء أف 1الفقرة  3كقد أجازت المادة     
مف  ند)ب(الب 1الفقرة  16أيضا كفقا لممادة ،يبس بدال مف المدير العاـ لمكيبك تر لاقية ابتكجيو اإلخطار لمجمس اتف

كيتـ التحفظ بإخطار يكجو  ،الفقرة )د( مف معاىدة ركما 13اتفاقية ركما يجكز لؤلطراؼ المتعاقدة التحفظ عمى المادة 
بأنو مف حؽ ىيئات اإلذاعة أف تمنح أك ترخص )د( الفقرة  13ضي المادة قكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة ، كتإلى الس

 لمغير بعرض برامجيا التمفزيكنية في أماكف يسمح لمجميكر بالدخكؿ فييا مقابؿ دفع تذاكر دخكؿ .

الفقرة )د(  13البند)ب( مف اتفاقية ركما بأنو ال يجكز لمدكؿ التي تتحفظ عمى المادة  1الفقرة  16كتقضي المادة      
خرل األطراؼ في االتفاقية بأف تمنح لييئات اإلذاعة الكائنة في أراضي الدكلة التي تتحفظ الحؽ أف تمـز الدكؿ األ
اتفاقية التريبس  مف 1الفقرة  3الفقرة )د( مف االتفاقية لييئات اإلذاعة ، كتجيز أيضا المادة  13المقرر في المادة 

( مف معاىدة ركما ، كيقع ذلؾ بإخطار يكجو إلى البند)ب 1الفقرة  16لمدكؿ األعضاء اإلستفادة مف حكـ المادة 
 مجمس التريبس .

 الفقرة الثانية 
 مبدأ الدولة األولى بالرعاية 

ألكلى بالرعاية مف أىـ المبادئ التي استحدثتيا اتفاقية تريبس ، إذ لـ يسبؽ كأف تناكلتو أم ا يعتبر مبدأ الدكلة     
 الكطنية السابؽ تناكلو . المعاممةاتفاقية دكلية في مجاؿ حماية حقكؽ الممكية الفكرية ، كيعتبر ىذا المبدأ مكمبل لمبدأ 

                                                           
 مف اتفاقية التريبس  1الفقرة  3راجع :  المادة   1
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مكاجية دكلة أخرل في  دكلةتفاقي الذم بمقتضاه تتعيد يقصد بشرط الدكلة األكلى بالرعاية عمكما ذلؾ النص اال     
 .1بأف تمنحيا المعاممة التفضيمية كاألكثر رعاية في مجاؿ ما مف مجاالت العبلقات الدكلية

كىك الذم يتعيد  ،يتضح مف ىذا التعريؼ أف النظاـ القانكني لممبدأ يتطمب كجكد ثبلثة أطراؼ رئيسية ىي المانح    
كأخيرا الغير  ،قبؿ دكلة ما بأف يضمف ليا معاممة الدكلة األكثر رعاية ، كالمستفيد كىك المتعيد لو بتمقي ىذه المعاممة

مف اتفاقية تريبس  4كنظرا ألىمية ىذا المبدأ فقد أقرتو المادة ، 2المفضؿ كىك الذم يتمقى المزايا التفضيمية مف المانح
يما يتعمؽ بحماية الممكية الفكرية فإف أم ميزة أك تفضيؿ أك امتياز أك حصانة يمنحيا بمد عضك حيث جاء فييا "ف،

 .تمنح عمى الفكر كدكف أية شركط لمكاطني جميع البمداف األعضاء األخرل ..."  لمكاطني أم بمد يجب أف

أم ينطبؽ عمى كافة المعامبلت حتى كلك كانت ىذه المعاممة  ،مؽبالرعاية بشكؿ مط كينطبؽ مبدأ الدكلة األكلى     
أكثر تفضيبل عمى تمؾ المعاممة التي يمنحيا العضك لمكاطنيو ىك نفسو ، كىذا يعني أف الدكؿ ال تستطيع أف تتمتع 

مبدأ ة في اتفاقيات أخرل إال كتعطى لكؿ دكلة عضك في اتفاؽ التريبس ، كذلؾ ألنو بمكجب ىذا اليبمميزات تفضيم
تتعيد الدكلة بأال تعامؿ الدكلة المتعاقدة األخرل معاممة أقؿ مف المعاممة التي تعامؿ بيا دكلة أك دكال أخرل ، كأف 

بؽ كأف أعطيت في اتفاقات ستطبؽ عمييا كافة المزايا التي تعطييا لدكلة أك دكؿ أخرل في المستقبؿ أك التي 
 كمعاىدات سابقة .

التزاما نسبيا يقضي بامتناع الدكلة المتعيدة بو أف تطبؽ عمى الدكلة المستفيدة منو معاممة فيذا المبدأ يتضمف      
أقؿ مف التي تطبقيا عمى دكلة أك دكؿ أخرل ، كالتزاـ إيجابي يمنح الدكلة المستفيدة مف النص كافة المزايا التي سبؽ 

 . 3منحيا أك التي ستمنح مستقببل ألية دكلة أخرل

الحماية القانكنية لحقكؽ  درجاتكمؤدل تطبيؽ مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ىك القضاء عمى التفاكت في منح      
ابط التي تجمع بيف ىذه ك ر قكة ال كالذم مف الممكف أف يحدث نظرا الختبلؼ ،الممكية الفكرية بيف الدكؿ األعضاء 

 الدكؿ .

إذ مف  ،ية الدكؿ في تحديد مبلمح عبلقاتيا مع بعضيا البعضكقيد عمى حر  األثر جد خطير أف ىذا كالكاقع     
ة في تكطيد أكاصر العبلقة بينيما كأمبل في لة أخرل معاممة متميزة ، كذلؾ رغبالمتصكر يأف تمنح دكلة رعايا دك 

ي قبؿ تنمية ركح التعاكف في المستقبؿ إال أف تطبيؽ ىذا المبدأ مف شأنو أف يفرض عمى ىذه الدكلة نكعا مف التأن

                                                           
 دار النيضة ،محمد )صافي يكسؼ( ، النظاـ القانكني لشرط الدكلة األكلى بالرعاية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، القاىرة أنظر:   1

 . 5، ص  2006،العربية                  
2
 6، ص  نفسوأنظر: محمد )صافي يكسؼ( ، المرجع   

 . 134ص ، المخبلفي)فؤاد عبد الغني سيؼ(، المرجع السابؽ  أنظر :   3
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القياـ بيا ضركرة مد ذات الحماية لرعايا دكلة أخرل قد ال يككف لدل ىذه الدكؿ  يستتبعاإلقداـ عمى ىذه الخطكة ، إذ 
 . 1ة في التعامؿ معيا كلكنيا سكؼ تضطر إلى ذلؾ تنفيذا ليذا المبدأبأية رغ

نجد أف نطاؽ تطبيقو ال يمتد إال ، لتريبسكباإلمعاف في مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية حسب ما جاءت بو اتفاقية ا     
  .نت نامية أك أقؿ نمكا أك متقدمة إلى الدكؿ األعضاء في االتفاقية ) األعضاء في منظمة التجارة العالمية ( سكاءا كا

تطبيؽ ىذا المبدأ عمى رعايا الدكؿ األعضاء في االتفاقية في رفع الحكاجز بينيـ بسبب  مفكما يكمف الغرض      
اختبلؼ الجنسية التي يتمتع بيا أم منيـ ، ككذا بيدؼ تشجيع اإلبداع الذىني كالفكر المتطكر الذم يستمـز أف تتكافر 

 لو الحماية البلزمة عمى المستكييف المحمي كالدكلي .

مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ىك مكمؿ لمبدأ المعاممة الكطنية الذم أقرتو ذات االتفاقية ،  ظة أفكتجدر المبلح     
يتفقاف في عدة أمكر فكبلىما يعتبر  ، فالمبدآفكالذم بدكنو سيككف مبدأ المعاممة الكطنية مفرغا مف مضمكنو كمحتكاه 

بيا عمى اإلقميـ الكطني  يتمتعكاؽ التي مف الممكف أف كسيمة فنية لتطكير مركز األجانب كرفع الحد األدنى مف الحقك 
في  –ال يشمؿ شرط الدكلة األكلى بالرعاية  ثحي –الشخصي كالمكضكعي  –كما يتفقاف أيضا في نطاؽ كؿ منيما 

عمى الحقكؽ التي  –مف الناحية المكضكعية  –ره ثكما يقتصر أ –نطاقو الشخصي إال الدكلة محؿ الشرط أك رعاياىا 
 يجرم النص عمييا صراحة .

مف حيث مدل التمتع  الكطنيةغـ أكجو االتفاؽ ىذه  فإف شرط الدكلة األكثر رعاية يختمؼ عف مبدأ المعاممة ر ك      
بالحقكؽ ، ففي مبدأ المعاممة الكطنية يصؿ األمر إلى حد المساكاة الكاممة بيف األجانب كالكطنييف ، أما في شرط 

نما التمتع بأفضؿ معاممة منحتيا أك يمكف أف تمنحيا الدكل ة األكلى بالرعاية فإف األمر ال يصؿ إلى حد المساكاة ، كا 
إلى حد تشبيو األجانب  –مف الناحية العممية  –الدكلة كقد يصؿ مدل المعاممة في شرط الدكلة األكثر رعاية 

الشرط لرعايا دكلة أجنبية أخرل مقترنا في ذات الكقت  بالكطنييف ، كذلؾ إذا كانت الدكلة الممتزمة قد منحت ىذا
 .2بشرط تشبيو األجانب بالكطنييف

أما مبدأ معاممة الدكلة األكلى ،كطنييف كغير كطنييف بالمساكاة بيف األفراد  ىكما أف مبدأ المعاممة الكطنية يعن     
 .3بالرعاية فيعنى بالمساكاة بيف الدكؿ في المعاممة

الدكلة األكلى بالرعاية ،كىي استثناءت الكاردة عمى مبدأ  مف اتفاقية التريبس االستثناءات 4المادة كقد حددت      
ة بشأف المساعدة القضائية يالمزايا النابعة عف اتفاقيات دكلكتتمثؿ في المعاممة الكطنية شبيية بتمؾ الكاردة عمى مبدأ 

المزايا الممنكحة كفقا ، ك بالذات عمى حماية الممكية الفكريةأك انفاذ القكانيف ذات الصبغة العامة كغير المقتصرة 
                                                           

  25محمديف )جبلؿ كفاء(،الحماية القانكنية لمممكية الصناعية، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  1
 41، 40المرجع السابؽ ، ص ، المطمب(كأيضا بدكم) ببلؿ عبد 

) عبد المنعـ( ، المرجع السابؽ، ص   2  155أنظر :زمـز
 . 136المخبلفي )فؤاد عبد الغني سيؼ(، المرجع السابؽ ، ص  أنظر  :  3
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معاىدة ركما لحماية فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات ك  1971ألحكاـ معاىدة برف تعديؿ باريس 
اممة ، كالتي تجيز اعتبار المعاممة الممنكحة غير مرتبطة بالمعاممة الكطنية بؿ مرتبطة بالمع1961اإلذاعة لعاـ 

تككف ىذه المزايا  ثحي ،ؿ في المزايا الكاردة في اتفاقيتي برف كركماث، كمكضكع االستثناء يتم 1الممنكحة في بمد آخر
المزايا المتعمقة بحقكؽ المؤديف كمنتجي التسجيبلت ،ك متعمقة بمبدأ المعاممة بالمثؿ كليس بشرط الدكلة األكلى بالرعاية 

كيبلحظ أف مناط ىذا االستثناء ليس مرتبط ، 2الحالي تنص عمييا أحكاـ االتفاؽ الصكتية كىيئات اإلذاعة التي ال
نما يتعمؽ فقط بحقكقيـ غير الكارد في اتفاقية  بمطمؽ حقكؽ المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة ، كا 

نص عمييا في اتفاقية التريبس ، التريبس أم الحقكؽ اإلضافية التي قد يتمتعكف بيا بمكجب اتفاقية أخرل كلـ يرد ال
حيث يجكز أف تككف ىذه الحقكؽ محبل لمبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ،كيمكف بالتالي لمدكلة أف تفرؽ بصددىا في 

فتيب مزايا متعمقة بيا لدكلة أك لبعض الدكؿ عمى  عضاء في منظمة التجارة العالمية المعاممة بيف رعايا الدكؿ األ
 حساب األخرل .

الفقرة د مف اإللتزاـ بالمعاممة الخاصة بؽ الدكلة األكلى بالرعاية أية ميزة أك  4كما يستثنى كفقا لحكـ المادة      
تفضيؿ أك امتياز أك حصانة يمنحيا بمد عضك لمكاطني أم بمد عضك آخر تككف تمييزا عشكائيا غير مبرر ضد 

ة المفعكؿ يات الدكلية المتعمقة بحماية الممكية الفكرية كالسارياالتفاقمكاطني الدكؿ األعضاء األخرل كتككف نابعة مف 
 إخطار مجمس التريبس بيذه االتفاقيات . ،منظمة التجارة العالمية شريطة قبؿ سرياف مفعكؿ اتفاؽ

مف اتفاقية التريبس كمف ثـ فيك ال ينطبؽ عمى االلتزاـ بمبدأ  3ناء لـ يرد لو مقابؿ في المادة ثكىذا االست     
، كيرجع السبب في ذلؾ أف اتفاقية التريبس عمى خبلؼ االتفاقيات الدكلية المبرمة مف قبؿ في  3المعاممة الكطنية

األكلى بالرعاية مف اتفاقية جات مبدأ المعاممة الخاصة بحؽ الدكلة  مختمؼ مجاالت الممكية الفكرية قد اقتبست
ما يطبؽ مبدأ المعاممة الكطنية في مجاؿ الممكية الفكرية نيكطبقتو أكؿ مرة في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية ب 1947

 . 1883منذ زمف بعيد بمكجب اتفاقية باريس 

يتو كاستحداثو كما يمكف قكلو أف مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ليس أفضؿ مف مبدأ المعاممة الكطنية بؿ رغـ أىم     
دكلة تريد أف تمنح ميزة أك تفضيؿ إلى أم دكلة أخرل ستتردد حيث أف كؿ ،قد يككف لو آثار سمبية في اتفاقية تريبس 

كثيرا قبؿ اإلقداـ عمى ذلؾ ألف ذلؾ سيمزميا بمنح ىذه الميزة لكؿ مكاطني البمداف األعضاء كىذا سيقمؿ مف المعكنة 
األثر ككف لو قد ترغب الدكؿ المتقدمة منحيا إلحدل الدكؿ النامية مما سي أك المساعدة في شكؿ ميزة أك تفضيؿ التي

 السمبي عمى الدكؿ النامية 

                                                           
 الفقرة ب مف اتفاقية التريبس  4راجع : المادة   1
 مف اتفاقية التريبس جالفقرة  4راجع : المادة   2
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منيا ال تنطبؽ  4، 3االلتزامات المنصكص عمييا في المادتيف أف كجدير بالذكر أف اتفاقية تريبس قد أكضحت      
لمنظمة العالمية لمممكية عمى اإلجراءات المنصكص عمييا في االتفاقيات متعددة األطراؼ المبرمة تحت رعاية ا

كمف ثـ تستبعد مف نطاؽ التزاـ الدكؿ األعضاء ،1فيما يتعمؽ باكتساب حقكؽ الممكية الفكرية كاستمرارىا( الكيبكالفكرية)
بتطبيؽ مبدأم المعاممة الكطنية كالمعاممة الخاصة بحؽ الدكلة األكلى بالرعاية ، اإلجراءات المنصكص عمييا في 

عف طريؽ تقديـ طمب ر مف دكلة ثيدىا في أكدالفكرية أك تجاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بتيسير اكتساب حقكؽ الممكية 
المكقعة دكلي كاحد إلى مكتب دكلي بحيث يككف ليذا الطمب نفس أثر الطمب الكطني الذم يقدـ لدل جميع الدكؿ 

ىذه االتفاقيات متعددة األطراؼ كمبرمة تحت رعاية  كيشترط لتطبيؽ ىذا الحكـ أف تككفعمى ىذه االتفاقيات ،
 . 2مة العالمية لمممكية الفكريةالمنظ

  الثانيالمبحث 
 معايير حماية الممكية الفكرية ونطاقها واستخدامها 

 كاألىـ فييا االتفاقيةمف مكاد  %45التريبس في الجزء الثاني منيا كالذم يشكؿ ما يقارب  تناكلت اتفاقية     
الحد االتفاقية الدكؿ األعضاء باحتراـ  كألزمت ،كاستخدامياالمعايير المتعمقة بتكفير حقكؽ الممكية الفكرية كنطاقيا 

ف كانت اتفاقية تريبس قد اتبعت أ، ك 3ا في مختمؼ فركع الممكية الفكريةدنى مف معايير الحماية التي ذكرتياأل سمكبا ا 
كاإلحالة إلى بعض مكادىا  فريدا في تحديدىا لمعايير الحماية عف طريؽ إلزاـ كافة الدكؿ باالتفاقيات الرئيسية السابقة 

اميا بقصد ككلـ تكتؼ باإلحالة فقط بؿ عالجت عددا مف المسائؿ لـ تتناكليا تمؾ االتفاقيات كطكرت كعدلت بعض أح
  .حقكؽ الممكية الفكرية كترسيخيا تدعيـ مستكل حماية

 (مطمب أكؿ)حماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في معايير الخاصة بلمكسنتعرض في ىذا المبحث      
 . (مطمب ثاف)كالمعايير الخاصة بحماية حقكؽ الممكية الصناعية في 

 

                                                           
 مف اتفاقية التريبس  5راجع : المادة   1
 . 35حاـز حممي( ، المرجع السابؽ ، ص السيد أنظر : عطكة )    2
مف اتفاقية التريبس عمى مايمي " في ىذه االتفاقية يشير اصطبلح الممكية الفكرية إلى جميع فئات  2الفقرة  1حيث نصت المادة    3

 مف الجزء الثاني " . 7إلى  1الممكية الفكرية المنصكص عمييا في األقساـ مف 
منيا تحت عنكاف " المعايير المتعمقة بتكفير حقكؽ الممكية الفكرية  كفركع الممكية الفكرية التي عالجتيا اتفاقية التريبس في الجزء الثاني

 كنطاقيا كاستخداميا " ىي :
 العبلمات التجارية -2   حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة           -1
 التصميمات الصناعية  -4المؤشرات الجغرافية                          -3
 التخطيطية ) الرسـك الطكبكغرافية لمدكائر المتكاممة ( التصميمات -6      براءة االختراع    -5
 .الرقابة عمى الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية -8      المعمكمات السرية               -7
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 المطمب األول 
 وق المؤلف والحقوق المجاورة في اتفاقية تريبسحقحماية معايير 

مؿ ىذا تمف الجزء الثاني منيا كيش األكؿتطرقت اتفاقية تريبس لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في القسـ       
إال أف ىذا القسـ أحاؿ فيما يتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ إلى تطبيؽ  ،القسـ عمى قكاعد مكضكعية خاصة بتمؾ الحقكؽ

بعض مف مكاد اتفاقية برف ، كما تناكلت اتفاقية التريبس حقكؽ فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات 
مع مبلحظة أف اتفاقية التريبس  ،14حقكؽ المجاكرة لحؽ المؤلؼ في مادة كحيدة ىي المادة اإلذاعة كالتي تعرؼ بال

 .لـ تطمؽ أية تسمية عمى الحقكؽ التي تضمنتيا تمؾ المادة 
  فرعيف متتالييفنتناكؿ أحكاـ الحماية الخاصة بكؿ نكع مف الحقكؽ في سكفيما يمي      

 الفرع األول 
 يبسحماية حقوق المؤلف في اتفاقية تر  

كممحقيا  21إلى  1بس حماية حقكؽ المؤلؼ مع مراعاة أحكاـ اتفاقية برف الكاردة مف المادة يأقرت اتفاقية تر      
األحكاـ الخاصة التي تقضي بضركرة احتراـ مكرر، لكنيا لـ تستثف  6باستثناء المادة  ،الخاص بالدكؿ النامية 

بكؿ مكاده كمع ذلؾ فقد أضافت  ؽبؿ أحالت لمممح،الحقكؽ األدبية لممؤلؼ عند الترخيص بالترجمة أك اإلستنساخ 
لممصنفات المشمكلة بالحماية في االتفاقية كالحقكؽ  (األكلى)بس أحكاما جديدة نتناكليا في فقرتيف نخصص ياتفاقية تر 
 لمدة الحماية كاالستثناءات كالقيكد الكاردة باالتفاقية.  (الثانية)ك ،بياالكاردة 

 الفقرة األولى 
 المصنفات المحمية بموجب اتفاقية تريبس والحقوق الواردة عميها

ضافة إلى المصنفات المحمية بمكجب اتفاقية برف كالتي سبؽ تناكليا استحدثت اتفاقية تريبس كنتيجة لمتطكر إ      
لمحماية تمثمت في برامج  كأخضعتيايا أدبية تالتكنكلكجي الذم أكجده العمـ الحديث مصنفات اعتبر 

  .)الكمبيكتر( كقكاعد البياناتالحاسب

بس عمى ما يمي :"تسرم حماية حقكؽ المؤلؼ عمى النتاج كليس يمف اتفاقية تر  9مف المادة  2نصت الفقرة      
 .أساليب العمؿ أك المفاىيـ الرياضية " عمى مجرد األفكار أك اإلجراءات أك

ىك أف حؽ المؤلؼ كاف يطبؽ لفترة طكيمة مف الزمف عمى  ،بس إلى إيراد مثؿ ىذا النصياتفاقية تر  اإف الذم دع     
كلكف مع تطكر العمـ كاالتفاقيات المتعمقة  ،القصائد ، الرقصات ....الخ ،المكحات ،المصنفات التقميدية مثؿ الكتب

نما تقـك بإيراد كتعداد لبعض ىذه المصنفات يتعر  ال تتضمف كالتي لمؤلؼبحقكؽ ا فا لمفيـك المصنفات المحمية ، كا 
التي ترد عمى حؽ  االستثناءات بإيرادبس يكلذلؾ فإف قياـ اتفاقية تر  ،كاتفاقية برف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،
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تمتع يسالمؤلؼ، يعد أىـ ما جاءت بو ىذه االتفاقية، ذلؾ ألف أم مصنؼ مبتكر ال يرد ضمف ىذه اإلستثناءات 
 . 1بالحماية بمكجب حؽ المؤلؼ

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذا النص يؤكد عمى أف األفكار التي ال تزاؿ في ذىف مؤلفيا أك التي ال تزاؿ قيد     
فكار كال يحمي الفكرة بير محددة مف األاال تشمميا الحماية ، فحؽ المؤلؼ يحمي فقط تع كالتغيير التعديؿالنظر أك 
كلذلؾ ال  ،يبنى عميو المصنؼذلؾ ألف الفكرة سكاء كانت أدبية أك فنية أك عممية  تعد أكؿ عنصر ، بحد ذاتيا

حسب يرتئيو  تشمميا الحماية فالفكرة المجردة تبقى حؽ لمجميع بحيث يمكف لمف يشاء أف يستغميا بالشكؿ الذم
 .إمكانياتو الفكرية كالعممية

ذلؾ ألف ،إف نفس الحكـ الذم يسرم عمى األفكار يسرم عمى اإلجراءات كعمى أساليب العمؿ كالمفاىيـ الرياضية     
نما ىي حؽليست حقا حصريا لشخص معيف  ىذه األمكر أيضا لمجميع كالبد مف مبلحظة أف األفكار أك  ،كا 

المعمكمات بحد ذاتيا قد تككف بمكجب اتفاقية تريبس محمية بنكع آخر مف حقكؽ الممكية الفكرية ، أم عف طريؽ 
  .2براءة اإلختراع في بعض الحاالت أك المعمكمات السرية في حاالت أخرل

ىذه األخيرة أكؿ اتفاقية جماعية أكردت نصا  بالنسبة لممصنفات التي استحدثتيا اتفاقية تريبس ، فتعتبرأما       
ة برف التي عكس اتفاقي ،دبيةخاصا قضت فيو صراحة بحماية برامج الكمبيكتر كقكاعد البيانات ضمف المصنفات األ

" مف أحكاـ حكؿ تفكا بما تضمنتو اتفاقية "برفكر ذلؾ صراحة ، لذا فقد قرر كاضعكا اتفاقية تريبس أال يكلـ تذ
باعتبارىا  ،تريبس أحكاما أخرل كاضحة كصريحة بشأف حماية برامج الحاسكب ضمنكا اتفاقيةبؿ  المصنفات األدبية

 .مف اتفاقية تريبس  11ك 10يف تالماد، حيث تـ تضميف ىذه األحكاـ في  أيضا مصنفات أدبية كىك ما تـ بالفعؿ

فقط عمى  تنصبمف اتفاقية تريبس كاضحا كصريحا عمى أف الحماية المقررة  1الفقرة  10المادة  نص ءكقد جا     
المتمتعة كافة برامج الحاسب كال تشمؿ جياز الحاسب ذاتو أك الكيانات المادية المككنة لمكمبيكتر كبرامج الحاسب 

شفكيا أك خطيا أك  بيا البرنامج بأم شكؿ كاف الصكرة النيائية التي يخرج  بالحماية المقررة تشمؿ البرامج التي تعتبر
ك إشارة كالتي تشكؿ في مجمكعيا البرنامج الكاحد الذم يكجو بشكؿ مباشر أك غير مباشر إلى جياز الحاسب رمز أ

 .3لمكصكؿ إلى نتائج محددة 

                                                           
مف اتفاقية التريبس فبلبد في ىذا  9مف المادة  2فإذا كاف ىناؾ مصنؼ خاضع لمحماية بمكجب اتفاقية برف كتـ استثناؤه بمكجب الفقرة   1

مف اتفاقية برف   20مف اتفاقية التريبس كالتي أدرجت مف خبلليما المادة  1الفقرة  9كالمادة  2الفقرة  2الكضع مف مراعاة أحكاـ المادة 
 مف اتفاقية التريبس بأنو يعد مكضحا لبلستثناءات المكجكدة في اتفاقية برف . 2الفقرة  9لي يمكف تفسير نص المادة كبالتا

 . 94أنظر : عكاشة)عصمت سبلمة(،  المرجع السابؽ ، ص 
 95، ص  السابؽأنظر : عكاشة)عصمت سبلمة(،  المرجع    2

 فيفرم 01جانفي إلى  29 ، لفيـكالدكلية لبرامج الكمبيكتر ،مؤتمر الكمبيكتر كالقانكف المنعقد بابراىيـ )أحمد إبراىيـ(،الحماية أنظر :إ 3   
 42ص ،  1994 
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نتجو فكر تفرغ في شكؿ مادم يعبر عما أآللي يصدرىا الشخص المبرمج إلى الحاسب اإف األكامر التي       
  -دبيةاأل –الحاسب مفيـك المصنفات الفكرية  المبرمج كأخرجو إلى حيز الكجكد المممكس ، كبذلؾ تستكفي برامج

ىي لغة دارجة أـ لغة آلة طالما أف الفكرة غة التي استخدمت فييا أمبغض النظر عف الطريقة التي أخرجت بيا كال
 . 1مادم مممكس يسمى البرنامج بشيءعنيا  المبرمج تـ التعبير التي تكلدت في ذىف

ف إمكانية االستفادة مف بعض برامج الكمبيكتر تقتضي تحكيرىا في صكرة أخرل أك فؾ شفرتيا      أم نقميا  ،ىذا كا 
إلى أف فؾ الشفرة لبرنامج الكمبيكتر يعد بمثابة تحكير لو  2في شكؿ يسمح بفحص كتحميؿ رمكزىا ، كقد ذىب البعض

لتقرير حماية مجمكعات  3مف اتفاقية تريبس 2الفقرة  10لذا أتت المادة  ،كبالتالي ال يمكف القياـ بو بدكف إذف مؤلفو
بيانات الكمبيكتر سكاءا كانت في شكؿ مقركء آليا أك أم شكؿ آخر إذا كانت تشكؿ خمقا فكريا نتيجة انتقاء أك ترتيب 

بس في أف يكما بينت اتفاقية تر ،حسمت األمر في تكفير الحماية ليذه المصنفات كبالتالي تككف قد  ،محتكياتيا
المكاد في حد ذاتيا كال تخؿ بحؽ المؤلؼ المتعمقة بيذه البيانات أك المكاد ذاتيا أم  الحماية ال تشمؿ البيانات أك

 . 4بمعنى آخر أف الحماية متعمقة بمجمكعات ىذه البيانات

دبية كالفنية األخرل ، في أف الحماية مقصكرة عمى النتاج لة نفس المبدأ المتبع لؤلعماؿ األكينطبؽ في ىذه الحا      
 .كرة ذاتيا كليس عمى الف

ذا كانت المادة       المتمتعة بالحماية لتشمؿ خاصة برامج  الحاسبقد تكسعت في مفيـك برامج  1الفقرة  10كا 
سباغ الحماية إالحاسب بأم لغة كانت ، إال أنيا لـ تحدد أيضا شركطا خاصة يجب تكافرىا في البرنامج إلمكاف 

بؿ اكتفت بالنص عمى أف تتمتع ىذه البرامج بالحماية القانكنية باعتبارىا أعماال أدبية بمكجب اتفاقية  القانكنية عميو 
رىا في برامج الحاسب يجب تكافالمصنفات األدبية ىي ذاتيا التي  برف ، كبالتالي فإف الشركط التي يجب تكافرىا في 

مكس كأف الحماية ترد عمى اإلنتاج الذىني كليس عمى )اإلبتكار( كأف يككف المصنؼ في شكؿ مادم مم كىي اإلبداع
 .األفكار 

                                                           
 القكميالمركز ،القاىرة ، الميبي) حميد محمد عمي( ، الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالميةأنظر:    1

 .104،ص  2010 لئلصدارات القانكنية ، 
         1998، 2ط ،دار الثقافة لمطباعة كالنشر القاىرة ،أنظر : محمد حساـ)محمكد لطفي( ، الحماية القانكنية لبرامج الحاسب اإللكتركني ،   2

 .98ص                        
3
كانت في شكؿ مقركء آليا أك أم شكؿ آخر  إذا كانت تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أك المكاد األخرل سكاء  كالتي نصيا كالتالي:"   

تعمقة تشكؿ خمقا فكريا نتيجة انتقاء أك ترتيب محتكياتيا ،كىذه الحماية ال تشمؿ البيانات أك المكاد في حد ذاتيا كال تخؿ بحقكؽ المؤلؼ الم
 بيذه البيانات أك المكاد ذاتيا ".

  التشريع قادرم)طارؽ(، اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية )التريبس( كأىـ التعديبلت المدرجة في أنظر :  4
 .26، ص  2007، مارس  5مجمة المحاماة ، العدد  الجزائرم بشأنيا ،                

 

 



 215  
 

سبات باعتبارىا نكعا ابس أكدت عمى أىـ شرط بالنسبة لبرامج الحيمف اتفاقية تر  10مف المادة  2إال أف الفقرة      
أحكاـ االتفاقية  كما تطبؽ بقية،قا فكريا " خم تشكؿط اإلبتكار بالقكؿ :"إذا كانت أال كىك شر  األدبيةمف المصنفات 

مثؿ حؽ النسخ كحؽ النشر كحؽ  ،عمى برامج الحاسبات فيما يتعمؽ بحقكؽ المؤلفيف اإلستئثارية عمى مصنفاتيـ
 .ير كتطبؽ أيضا األحكاـ المتعمقة بتحديد المؤلفيف الذيف ليـ حؽ التمتع بيذه الحقكؽ التحك 

العديد مف الطرؽ كاألساليب الستخداـ بعض المصنفات قد أفرز التطكر التكنكلكجي الحديث  كتجدر اإلشارة أف     
مما دعى لكضع سبؿ ككسائؿ لحماية ىذه المصنفات مف كؿ استغبلؿ غير مشركع ضمانة  ،األدبية كالفنية كالعممية

إلى الجميكر لئلستماع إليو ، أك لحقكؽ مؤلفي ىذه األعماؿ ، كمف بيف ىذه الكسائؿ حؽ المؤلؼ في تأجير مصنفو 
 و أك اإلنتفاع بو بحسب نكعو كطبيعتو ، ثـ إعادتو إليو بعد انتياء مدة اإلجازة كذلؾ لقاء مقابؿ مادم معيف .تدمشاى

المنصكص  كقد كاف مف بيف اإللتزامات التي كضعتيا اتفاقية تريبس فيما يتعمؽ بحؽ المؤلؼ ، حؽ التأجير     
ير التجارم جراؼ لممؤلفيف كخمفائيـ في إجازة أك منع التأألزمت الدكؿ األعضاء بمكجب اإلعتفقد  11في المادة  عميو

ير ألصؿ المصنؼ أك لنسخ منو كلكف ىذا اإللتزاـ يتعمؽ فقط ببرامج الكمبيكتر جلمصنفاتيـ سكاءا كاف ىذا التأ
ا أما المصنفات األخرل فبل تمـز االتفاقية الدكؿ األعضاء بتنظيـ حقكؽ تأجيرىا عمى ىذ،كالمصنفات السينمائية 

النحك كبمعنى آخر فإف ىذا اإللتزاـ يقضي بضركرة تقرير استئثار المؤلفيف بمصنفاتيـ كعمى ضركرة الحصكؿ عمى 
 كذلؾ فقط فيما يتعمؽ ببرامج الكمبيكتر كالمصنفات السنيمائية ،مكافقتيـ كأداء المقابؿ المالي ليـ عند تأجير مصنفاتيـ 

إلى أف برامج الكمبيكتر ىي مف  نفاتا الحؽ فيما يتعمؽ بيذه المصكيعكد السبب إلى تناكؿ االتفاقية ليذ     
المصنفات التي يمكف عمؿ نسخ غير متناىية منيا دكف أف يحدث ىذا أم تأثير عمى صفاتيا الفنية كبالتالي فإف مف 

بمقابؿ زىيد أف تتعرض  شأف تداكليا بيف الكافة كلك لمدة مؤقتة سكاء كاف ذلؾ مجانا)عف طريؽ المكتبات ( أك
الحتماؿ كبير في أف يتـ نسخيا كحتى في حاؿ اعتبار مثؿ ىذا النسخ غير مشركع كحظره ، فإف مجرد اإليجار 

نسبة ألشرطة األفبلـ كما يقـك ىذا االعتبار بال ،ترتب  عميو التأثير بصكرة كبيرة عمى تكزيع نسخ برامج الكمبيكتر سي
لمصنفات بطرؽ اإلعارة ببل مقابؿ في المكتبات أك حتى إيجارىا لمجميكر يغمؽ اىذه إذ مف شأف تكزيع  السنيمائية 

إذا قاـ اتجاه قكم في الدكؿ المتقدمة نحك ضركرة الحصكؿ عمى  يؽ البيعفي كجو النسخ التي يتـ تكزيعيا بطر  ؽالسك 
 11الفة كيشكؿ نص المادة تصريح مف صاحب حؽ المؤلؼ بالنسبة لكافة صكر تكزيع برامج الكمبيكتر بالصكرة الس

 صدل ليذا االتجاه .

عندما  الكمبيكتركبعد أف أكردت اتفاقية تريبس ىذا االلتزاـ قامت بإعفاء الدكؿ األعضاء منو فيما يتعمؽ ببرامج      
كما ،البرنامج ذاتو نص التأجير عمى أم حينما ال ي ،ال يككف المحؿ ) المكضكع( األساسي لمتأجير ىك البرنامج نفسو
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محمؿ ببرامج  كمبيكتر خاصة ، يككف فييا المحؿ األساسي لمتأجير ىك برنامج الكمبيكتر  في حالة تأجير كمبيكتر
 .1بعينة كليس جياز الكمبيكتر

مفائيـ خك  اء الدكلة العضك مف اإللتزاـ بمنح المؤلفيفإعف، فقد أجازت االتفاقية  السنيمائيةما بالنسبة لممصنفات أ     
ادم بالحؽ مالبشكؿ يمحؽ الضرر  نتشارىااليؤدم  المصنفاتما لـ يكف السماح بتأجير ىذه  منح تأجيرىاإجازة أك 

 مفائيـ في تمؾ الدكلة .خالممنكح لممؤلفيف ك  االستنساخالمطمؽ في 

عضاء أما األعماؿ األخرل مف غير أعماؿ برامج الكمبيكتر كاألعماؿ السنيمائية، فبل تمـز االتفاقية الدكؿ األ     
مع اإلشارة  ،تنظيـ تأجيرىا عمى ىذا النحك، كلممؤلفيف كحدىـ الحؽ في إجازة أك منع إجازة حقكقيـ كأعماليـ األخرل

 أك األعماؿ السنيمائية نظرا لعدـ كجكد برامج (الحاسكب )إلى أف اتفاقية برف لـ تتضمف حؽ تأجير برامج الكمبيكتر
      .  2ةاالتفاقي ذهو ىالحاسكب في الكقت الذم أبرمت في

أف تصؿ إلى المستكل الذم يتكخاه مما سبؽ يمكف القكؿ أنو مف الصعكبة حماية برامج الكمبيكتر بصكرة يمكف      
كما أف االعتداءات عمى ىذه البرامج ال ،ه البرامج ، كذلؾ ألف ىذه البرامج أصبحت ذات ركاج عالمي ذأصحاب ى

أما بالنسبة لما  ،امية مف الدكؿ كبالذات الدكؿ الن كىذه التقنيات تنعدـ في كثير مكف مبلحظتيا إال بتقنيات عاليةي
جاءت بو اتفاقية التريبس فيك نكع مف اإلستجابة المتكاضعة لما تطمبو الشركات مالكة ىذه البرامج ، كىي عبارة عف 

جرائـ الحاسب اآللي حتى في تمؾ  عريضة ال يمكف التكصؿ منيا إلى الحماية الحقيقية ، فالمشاىد اليـك مف خطكط 
قانكنية ال يكفي أماميا الحمكؿ  معضمةيجعميا أماـ  الكمبيكتريا كصمت إلى حماية فعالة لبرامج نأ التي تدعيالدكؿ 

 .تريبس  اتفاقيةلييا اتفاقية برف أك قكاعد إالتي تكصمت 
التطكر السريع كالحداثة في ىذه البرامج ،3كتكمف الصعكبات في حماية برامج الحاسب اآللي مف عدة نكاحي أىميا

شدة التعقيد   ،كتقنيات الحاسب اآللي بشكؿ عاـ ليصبح ىناؾ فراغ تشريعي يحكؿ دكف متابعة جرائـ الحاسب اآللي
لى مرتكبي جرائـ برامج معو التحقيؽ في جرائمو كالكصكؿ إ في مككنات الحاسب اآللي كاستخداماتو الذم يصعب

كمة ىذه الجرائـ اال يساعد عمى تحديد سياسة تشريعية متقاربة لمقالذم بيف الدكؿ  التشريعيايف التب، الحاسب اآللي
 .المتزايدة 

كىناؾ أسباب تظير بتطكر النشاط الذم يتـ عبر اإلنترنيت كبرامج الحاسب اآللي كلذلؾ فإف القصكر في كسائؿ 
الحماية التي تفرض إلتزاما بالحفاظ عمى المعمكمات يؤدم إلى ظيكر جرائـ مستحدثة كتعديات عمى حقكؽ الممكية 

                                                           
 41، المرجع السابؽ ، ص حاسب اإللكتركنيأنظر: محمد حساـ)محمكد لطفي( ، الحماية القانكنية لبرامج ال  1

 . 26كأيضا : قادرم)طارؽ( المرجع السابؽ، ص 
 كالنشرمجد المؤسسة الجامعية لمدراسات   لبناف، ،-دراسة مقارنة -أنظر: أبكبكر ) محمد خميؿ يكسؼ(، حؽ المؤلؼ في القانكف   2

 .394ص  ، 2008 ، 1كالتكزيع  ، ط                 
  الجامعة دار اإلسكندرية ،أنظر: الديب)محمكد عبد الرحيـ( ، الحماية القانكنية لمممكية الفكرية في مجاؿ الحاسب اآللي كبرامجو ،  3

 .95، ص 2005الجديدة ،  
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حاسب اآللي أف يدخؿ بحرية في البيئة لمتخدـ صبح مف حؽ كؿ مسية في مجاؿ الحاسب اآللي، كذلؾ ألنو أالفكر 
 .الرقمية كبأخذ الكـ الكافر مف البيانات كالمعطيات في أشكاليا المختمفة 

 الفقرة الثانية 
 مدة الحماية واإلستثناءات المقررة بموجب اتفاقية تريبس 

حيث قامت بكضع حد أدنى ليذه المدة كذلؾ بالنسبة ،( مف اتفاقية تريبس مدة الحماية 12لقد عالجت المادة )     
كىذا ىك الحاؿ لفئات معينة مف آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي لمدكؿ التي تحسب مدة الحماية عمى أساس 

المممككة لشخص المصنفات التي يصعب فييا حساب مدة الحماية عمى أساس حياة الشخص الطبيعي كالمصنفات 
ة عمى أنو :"عند حساب مد 12حيث نصت المادة  المؤلؼيضا عمى المصنفات مجيكلة اسـ معنكم ، كقد تطبؽ أ

آخر غير مدة حياة  أساسعمى ة أك األعماؿ الفنية التطبيقية عماؿ الفكتكغرافيحماية عمؿ مف األعماؿ خبلؼ األ
ي أجيز فييا نشر تمؾ سنة اعتبارا مف نياية السنة التقكيمية الت 50الشخص الطبيعي ، ال تقؿ ىذه المدة عف 

سنة اعتبارا مف نياية السنة التقكيمية التي تـ فييا  50األعماؿ ، أك في حاؿ عدـ كجكد ترخيص بالنشر في غضكف 
 .انتاجو "

عمييا في اتفاقية برف تريبس مشابية لتمؾ التي تـ النص إلى أف ىذه المادة التي كضعتيا اتفاقية  اإلشارةكتجدر       
 .1عاراكالمصنفات التي ال تحمؿ اسـ المؤلؼ أك تحمؿ اسما مست السنيمائيةلمصنفات فيما يتعمؽ با

 سبوبينما تح ،لكف اإلختبلؼ يقع في أف اتفاقية تريبس تحسب ىذه المدة مف تاريخ النشر أك مف تاريخ اإلنتاج     
أف اتفاقية تريبس ال تقـك بتعريؼ  كمااتفاقية برف مف تاريخ كضع المصنؼ في متناكؿ الجميكر بمكافقة المؤلؼ ،

مؾ الكاردة في اتفاقية برف مبادئ حؽ المؤلؼ العادية كخاصة تلذلؾ يتعيف اإلعتماد عمى تعريفات ك  ،مصطمح النشر
كأف  خاصةختبلؼ بينيما ، لبس كامما يزيؿ أم  3،الفقرة  3التي كضحت المقصكد بالمصنفات المنشكرة في المادة 

 .ف اتفاقية تريبس نصت عمى مراعاة أحكاـ تمؾ المكاد مف اتفاقية برف م 1الفقرة  9 المادة

كعمكما، فإف الفارؽ الجكىرم بيف اتفاقية برف كاتفاقية تريبس يتمثؿ في أف اتفاقية برف تكفر حماية أكسع لحقكؽ       
عاما بعد  50افة إلى بأنيا طكاؿ حياة المؤلؼ باإلضفتحدد مدة الحماية  ،المؤلؼ بما يتناسب مع مصمحة المؤلؼ

عاما كلكف إما مف تاريخ نشر  50كاتفاقية تريبس تحدد مدة الحماية كحد أدنى بػػ  ،مكتو تحسب مف تاريخ الكفاة
كمع ذلؾ فإف االتفاقيتيف مكممتيف  مكتو،المصنؼ أك مف تاريخ إنتاجو كليس ليا دخؿ بتحقيؽ حياة المؤلؼ أك 

بس بعض األحكاـ التي تعالج حاالت لـ يتـ النص عمييا يمف اتفاقية تر لبعضيما البعض ، فإذا حدث كأف لـ تتض
فإنيا بإحالتيا بالتطبيؽ عمى أحكاـ باتفاقية برف تككف قد سمحت بتطبيؽ أحكاـ ىذه األخيرة عمى الحاالت التي  ،فييا 

 قد يتعذر تكفير أحكاـ قانكنية ليا .
                                                           

 مف اتفاقية برف . 2،3الفقرتيف  7راجع : المادة   1
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أدركت اتفاقية تريبس أف إطبلؽ الحقكؽ الممنكحة لممؤلؼ قد تؤدم إلى خمؽ تعارض بيف المصمحة العامة التي       
تقضي بنشر العمـ كالمعرفة كبيف مصمحة المؤلؼ الذم يرغب في ترؾ باب مجاؿ حقكقو مفتكحا دكف قيكد كأنو البد 

طة الدكؿ األعضاء في تقرير تمؾ القيكد ، لذلؾ كبنفس الكقت البد مف تحديد سم،مف كضع قيكد عمى حقكؽ المؤلؼ 
عمى حاالت خاصة معينة ال  عمى الدكؿ األعضاء أف تقصر تمؾ القيكد 13اشترطت اتفاقية تريبس في المادة 

 .كال تمحؽ ضررا غير مقبكؿ بالمصالح المشركعة ألصحاب الحقكؽ  الفنيتتعارض مع االستغبلؿ المعتاد لمعمؿ 

 9كالمادة  2الفقرة  2البد أف يقرأ إلى جانب كؿ مف نصكص المادتيف  1مف اتفاقية تريبس 13إف نص المادة       
مف اتفاقية برف، كعميو فإف مف بيف االستثناءات المسمكح بيا الكاردة في  20مف اتفاقية التريبس كالمادة  1الفقرة 

( حاالت خاصة 2ثانيا الفقرة 2المادة ): نقؿ الخطابات مف خبلؿ الصحافة كاإلذاعات حسب اتفاقية برف ما يمي 
عمى سبيؿ التكضيح  االستعماالت (،1لفقرةا 10الصحفية )المادة كاألبحاث  االقتباسات ،(2الفقرة   9 لمنسخ )المادة

االت المنشكرة في الصحؼ كالدكريات بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ  قنقؿ الم ،( 2الفقرة 10)المادة لؤلغراض التعميمية 
 .(1ثانيا الفقرة  10رض األحداث الجارية ) المادة عالخاصة ل االستعماالت( ، 1انيا الفقرة ث 10المادة )

لمفحص مف  لييا أعبله ، تخضعريبس فإف أم قيد مف القيكد التي أشرنا إت مف اتفاقية 13كبمكجب المادة       
لمصالح كأف ال يمحؽ ضرر غير معقكؿ با ،الفني لمعمؿأف ال يتعارض ىذ القيد مع اإلستغبلؿ العادم جانبيف 

محاكـ الدكؿ األعضاء لتطبيقو عمى كؿ حالة عمى عدـ المعقكلية يعكد إلى  فحص ك المشركعة لصاحب الحؽ فيو،
 .حدة 

نما أشارت إليو اتفاقية تريبس في المادة  فإف ما كرد في  ،11كفيما يتعمؽ بحؽ التأجير الذم لـ تشر إليو اتفاقية برف كا 
 سرم عمى القيكد التي ترد عمى حؽ التأجير.ي 13المادة 

عدـ مكاكبتيا  ما يعاب عمييا رغـ ما استحدثتو اتفاقية التريبس مف أحكاـ في مجاؿ حماية حؽ المؤلؼ إال أف     
كىي ما تعرؼ ،ة لمتطكرات التكنكلكجية كما أحدثتو البيئة الرقمية مف آثار سمبية عمى المصنفات في تمؾ البيئ

 . 1996بالمصنفات الرقمية كىك ما استدركتو منظمة الكيبك مف خبلؿ إبراـ اتفاقيتي اإلنترنيت عاـ 

كما يؤخذ عمى اتفاقية التريبس أيضا إىماليا التطرؽ إلى نكع ميـ مف المصنفات كىك المصنفات الفكلكمكرية 
 كالمعارؼ التقميدية .

  

                                                           
كنصيا "ال تنتقص أم مف األحكاـ المنصكص عمييا في األجزاء مف األكؿ كحتى الرابع مف ىذه االتفاقية مف أم مف االلتزامات المالية   1

ما التي قد تترتب عمى الدكؿ األعضاء بعضيا اتجاه األخرل بمكجب اتفاقية باريس كاتفاقية برف كاتفاقية ركما كاتفاقية الممكية الفكرية في
  "الدكائر المتكاممةيتصؿ ب
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 الفرع الثاني 
 بسيالحماية المقررة ألصحاب الحقوق المجاورة في اتفاقية تر  

مسمى حماية  تحت مف اتفاقية تريبس كذلؾ 14تحددت حماية الحقكؽ المجاكرة لحؽ المؤلؼ في المادة       
اتفاقية ك،عينيا بتطبيؽ اتفاقية  إلىاتفاقية تريبس  تشرالمؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة ، كلـ 

المتعمقة  14مف المادة  6فعمت بالنسبة لحقكؽ المؤلؼ ماعدا الفقرة في االتفاقية كما  لبعض المكادركما مثبل أك حتى 
ال ما يعني عدـ تطبيؽ اتفاقية ركما إكىك ، 1بيا اتفاقية ركما تسمحالتي تطبؽ في الحدكد التي  كاالستثناءات بالقيكد

 .مف اتفاقية ركما  17 ،16 ،15أم تطبيؽ المكاد  ،يبستر  في حدكد ما تنص عميو اتفاقية

الحقكؽ المقررة  (كلىاأل)نتناكؿ في  مقسميف ىذا الفرع إلى فقرتيف  14ا كرد في المادة فيما يمي م كسنتناكؿ      
  باالتفاقية.كالقيكد الكاردة  كاالستثناءاتنخصصيا لدراسة مدة الحماية  (الثانية)ألصحاب الحقكؽ المجاكرة ك

 الفقرة األولى 
 الحقوق المقررة ألصحاب الحقوق المجاورة 

 كما أسمفنا   14لقد عالجت اتفاقية تريبس حماية أصحاب الحقكؽ المجاكرة لحؽ المؤلؼ مف خبلؿ نص المادة      
حيث تناكلت فييا تباعا حقكؽ المؤديف ،حقكؽ منتجي التسجيبلت الصكتية ) الفكنكغرامات( كحقكؽ ىيئات اإلذاعة 

  .كؿ فئة عمى حدة حسب ما قررتو اإلتفاقية حقكؽ كسنتناكؿ فيما يمي دراسة

كما لـ تتضمف أم تعريؼ ليـ ليـ، تنص اتفاقية تريبس عمى الحقكؽ األدبية  فبالنسبة لحقكؽ فناني األداء فمـ     
حيث يعتبر الحؽ المالي لفناني األداء المصدر الرئيسي لدخميـ   ،فقط كاقتصرت عمى الحديث عمى الحقكؽ المالية 

ة التي مختمؼ صكره كأشكالو ، كالحقكؽ القانكنيبلرزقيـ سكل عمميـ الفني آخر  مكرداال يممككف  بإذ أنيـ في الغال
 ي عبارة عمى الحقكؽ المالية فقط ى 1الفقرة  14ألداء كفقا لما حددتو اتفاقية ) التريبس( في المادة  ايتمتع بيا فنانك 

اني األداء كالكاردة في اتفاقية تريبس في حؽ المنع نكتتمثؿ الحقكؽ المالية لف تتضمف الحقكؽ األدبية كما أسمفنا،كال 
)تثبيت( أدائيـ غير المسجؿ كمنع أم نسخ مف ىذه  منع تسجيؿ :لؤلعماؿ التالية التي تتـ دكف ترخيص منيـ

 .سمكية بلبالكسائؿ المنع بث أدائيـ الحي مباشرة عمى اليكاء كنقمو إلى الجميكر ك التسجيبلت 

 الفقرة  7النص الكارد في المادة  وذات نجد أنو مف اتفاقية تريبس  14مف المادة  1نص الفقرة كباالطبلع عمى      
 . 2ركما مع اختبلؼ الصياغةمف اتفاقية  1

                                                           
يجكز ألم  3ك 2ك1مف اتفاقية التريبس عمى ما يمي "فيما يتعمؽ بالحقكؽ الممنكحة بمكجب الفقرات  14مف المادة  6حيث تنص الفقرة   1

مف  18بمد عضك النص عمى شركط أك قيكد أك استثناءات أك تحفظات إلى الحد الذم تسمح بو معاىدة ركما غير أف أحكاـ المادة 
 ضا مع ما يمـز مف تبديؿ عمى حقكؽ المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية في تمؾ التسجيبلت ."تطبؽ أي 1971معاىدة برف 

 مف اتفاقية ركما  7مف اتفاقية التريبس ك 14مف المادتيف  1نص الفقرة  :راجع  2
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نما كرد تعريفي ليـ، امـ تكرد اتفاقية تريبس تعريفأما بالنسبة لمنتجي التسجيبلت الصكتية ف      في اتفاقية ركما  ـكا 
 .لحماية منتجي الفكنكغرامات  1971كاتفاقية جنيؼ  1961

ت الصكتية ) الفكنكغرامات ( حؽ إجازة مف اتفاقية تريبس منتجي التسجيبل 14مف المادة  2كقد منحت الفقرة      
  .غير المباشر لتسجيبلتيـ الصكتيةأك ػك منع النسخ المباشر أ

في إجازة ىذه األفعاؿ أك كنبلحظ أف الحؽ الكارد في ىذا النص جاء مطمقا لمنتجي التسجيبلت الصكتية     
 .بحظرىا

لـ تتضمنو اتفاقية ركما مف قبؿ فيما يتعمؽ بحقكؽ منتجي  بالتأجيركقد تضمنت اتفاقية تريبس حكما خاصا     
منتجي ل االتفاقيةمف  14مف المادة  4حيث منحت الفقرة  حسب إلتفاقية تريبس ،كىك ما ي التسجيبلت الصكتية

في تأجيرىا ، حيث  الحصرمصحاب حقكؽ آخريف في مجاؿ التسجيبلت الصكتية الحؽ التسجيبلت الصكتية كأم أ
عمؽ بالقسـ الخاص ببرامج الكمبيكتر عمى التسجيبلت تفيما يمف اتفاقية تريبس  11أشارت إلى تطبيؽ حكـ المادة 

كقد ذكر نص المادة أف مف يممؾ حؽ التأجير ىـ منتجك التسجيبلت  ،الصكتية بعد إجراء كافة التغييرات الضركرية
اؿ التسجيبلت الصكتية حسبما تنص عمى تحديدىا قكانيف البمد العضك الصكتية كأم أصحاب حقكؽ آخريف في مج

 .المعني

 في ال يقتصر عمى حؽ أصحاب التسجيبلت الصكتية كحدىـ 14مف المادة  4كما أف النص في الفقرة       
التسجيبلت داء كىيئات اإلذاعة كذلؾ بإيراد لفظ أك أم أصحاب حقكؽ آخريف في ناني األبؿ يمتد أيضا لف ،التأجير
 .1الصكتية

التريبس السابؽ تناكليا يمكف تطبيؽ أحكاميا عمى منتجي التسجيبلت  اتفاقيةمف  11كبالرجكع إلى المادة      
 الصكتية كفناني األداء كىيئات اإلذاعة باعتبارىـ جميعا ممف ليـ حقكؽ عمى تمؾ التسجيبلت كتتمثؿ حقكؽ التأجير

ر تأجير تسجيبلتيـ الصكتية ضفي حقيـ كحؽ خمفائيـ في إجازة أك ح 11ـ المادة يتمتع بيا ىؤالء طبقا ألحكاالتي 
 تأجيرا تجاريا لمجميكر .

عمى اتفاقية منظمة التجارة العالمية يطبؽ أحكاما  التكقيعإال أنو إذا كاف البمد المراد تكفير الحماية فيو كقت     
فيحؽ ليذا البمد  ،ير تسجيبلتيـمالي مناسب مقابؿ تأج ية عمى عائدقانكنية تكفؿ حصكؿ منتجي التسجيبلت الصكت

بيذه األحكاـ  كيشترط لذلؾ أال يؤثر تأجير التسجيبلت الصكتية عمى الحقكؽ المالية ألصحاب في العمؿ اإلستمرار 
 .2حقكؽ النسخ
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ابع تقني الييئات اإلذاعية فيي ليست أشخاص مبدعة كال تمارس أنشطة إبداعية، إنما نشاطيا ذك ط أما     
كما أف الحماية المقررة لييئات اإلذاعة  تنصب عمى الييئة اإلذاعية ذاتيا بما تحتكيو مف أجيزة كطاقـ ، كتنظيمي 

كىك ما عبرت عنو  عبر أجيزتيا إلى الجميكر ببثياكمكظفيف، بؿ تنصب فقط عمى تمؾ البرامج التي تقـك ىذه الييئة 
 .حيف قررت حؽ الييئات اإلذاعية في منع تسجيؿ البرامج اإلذاعية  3الفقرة  14اتفاقية تريبس في المادة 

بأنيا تتمثؿ في  14مف المادة  3تتمتع ىيئات اإلذاعة بحقكؽ عدة حددتيا اتفاقية تريبس في الفقرة ، كعمكما      
منع عمؿ نسخ ك منع تسجيؿ البرامج اإلذاعية ،لية التي تتـ دكف ترخيص منيا حؽ الييئة اإلذاعية في منع األفعاؿ التا

( مف 13كىي ذات الحقكؽ التي نصت عمييا المادة ).منع إعادة البث عبر كسائؿ البث البلسمكي ك  جمف ىذه البرام
 .1الصياغةاتفاقية ركما مع اختبلؼ 

اتفاقية تريبس عمى الرغـ مف إعطائيا الحؽ لييئات اإلذاعة مف  14مف المادة  3كالمبلحظ عمى نص الفقرة       
أنيا لـ تجعؿ مسألة منح ىذه الحقكؽ أمرا  ،دكف مكافقتيا أك تصريح منيا تتـ في منع تمؾ األعماؿ المذككر أنفا كالتي

ة بؿ جعمت األمر عمى سبيؿ اإلختيار في الدكؿ يإلزاميا عمى عاتؽ الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالم
 .أف تمنح الييئات اإلذاعية مثؿ ىذه الحقكؽ أك ال تفعؿ فييااألعضاء 

مف اتفاقية تريبس يقرر حقكؽ مالية استئثارية لييئات اإلذاعة في  14مف المادة  3كيمكف القكؿ بأف نص الفقرة      
ة بثيا لكف النص ترؾ أمر تقرير ىذه الحقكؽ مف عدمو إلدارة المشرع ي إعادكف البرامجتمؾ تسجيؿ برامجيا أك نسخ 

أف المشرع الذم لو أف يقرر ىذه الحماية أك يحد مف نطاقيا أك يتكسع فييا ، عمى ، المعنية  الدكلةالكطني في 
ذاعية أك ىذه األعماؿ اإلالمؤلؼ الكطني إذا لـ يقرر مثؿ ىذه الحماية فينبغي عميو أف ال يحـر أصحاب حقكؽ 

 .2التمفزيكنية مف أف يصرحكا أك يمنعكا تمؾ األعماؿ فيما يتعمؽ بمصنفاتيـ طبقا ألحكاـ اتفاقية "برف" في ىذا الشأف

مف اتفاقية تريبس شأنيا في  4الفقرة  14 المادةكفقا ألحكاـ  اإلذاعيةثبت لييئات اإلذاعة الحؽ في تأجير برامجيا يك 
 .ذلؾ شأف فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية

  الثانيةالفقرة 
 مدة الحماية والقيود واإلستثناءات الواردة في اتفاقية تريبس 

األدبية  ما يجب التنكيو إليو ىك التفرقة بيف الحقكؽ األدبية كالحقكؽ المالية مف حيث مدة الحماية فالحقكؽ      
كؽ األدبية كبالتالي فإف الحق 9المقررة لكافة أنكاع حقكؽ الممكية الفكرية قد ألغتيا اتفاقية" تريبس" بمكجب نص المادة 

 االتفاقيةكذلؾ يقتضي عدـ كجكد مدة محددة لحماية الحقكؽ األدبية في  ،ليا كجكد أصبلقا إلتفاقية تريبس ليس طب
 .د أكردت االتفاقية النص عمييا كلكضمنا لمحقكؽ المالية فق بالنسبيةأما 

                                                           

مف اتفاقية ركما 13المادة  : راجع  1
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مف اتفاقية التريبس بأنيا ال تقؿ عف  5الفقرة  14األداء قد حددتيا المادة  فنانيكعمكما ، فإف مدة حماية حقكؽ      
عاـ بالنسبة لفاني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية فقط كال تشمؿ ىيئات اإلذاعة ، كيتـ احتساب ىذه المدة  50
التي حدث فييا األداء أك مف نياية السنة التي تـ فييا التسجيؿ األصمي بالنسبة  التقكيميةداءا مف نياية السنة ابت

 .لمنتجي التسجيبلت الصكتية 

ذا كانت ىذه الفقرة قد نصت عمى أف ىذه الحماية ال تقؿ عف       عاما فإف ىذا ال يمنع الدكؿ األعضاء في  50كا 
إال أنو ال يجكز منظمة التجارة العالمية مف زيادة ىذه المدة عف الخمسيف عاما حسبما تراه كؿ دكلة مناسبا ألكضاعيا 

 عاما . 50نى المقرر في اتفاقية تريبس كىي ف الحد األدانقاص ىذه المدة ع في أم حاؿ مف األحكاؿ

 يا مدة حماية مختمفة عف تمؾ التي حددتيا اتفاقية تريبسنم 14إلى اتفاقية ركما نجدىا تحدد في المادة  كبالرجكع
 سنة تحسب إما مف نياية سنة تثبيت التسجيؿ الصكتي أك األداء المدرج فيو  20حيث كضعت مدة حماية دنيا قدرىا 

 .أك مف نياية سنة إذاعة البرنامج اإلذاعي ،إجراء األداء غير المدرج في تسجيبلت صكتية أكمف سنة

سنة عمى كافة الفئات محؿ الحماية أم عمى  20تطبؽ مدة  بأف كما تنص المادة سالفة الذكر مف اتفاقية ركما     
سنة كحد أدنى في  50المحددة بػػ  فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كعمى ىيئات اإلذاعة ، بينما المدة

  .اتفاقية تريبس مقصكرة فقط عمى حقكؽ فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كال تشمؿ حقكؽ ىيئات اإلذاعة

ف مدة حماية حقكؽ فناني يعمى اتفاقية تريبس مساكاتيا بيف مدة الحماية المقررة لحؽ المؤلؼ كب يبلحظكما      
 .األداء كمنتجك التسجيبلت الصكتية عمى ذات المصنؼ الكاحد 

اني األداء كمنتجك التسجيبلت الصكتية في اتفاقية نكلتفادم أم تعارض قد يحصؿ بيف مدتي الحماية المقررة لف     
عضاء في اتفاقية )تريبس( تمتـز كالتي أصبحت أالدكؿ األعضاء في اتفاقية ركما  فإف، تريبس كفي اتفاقية ركما 

الجديدة المقررة في اتفاقية تريبس ، كبالتالي فإف أصحاب الحقكؽ المجاكرة الذيف سبؽ تقرير حقكقيـ في ضكء بالمدة 
مف مدة الحماية الجديدة المقررة في يستفيدكف ليـ أحكاـ اتفاقية )ركما( كال يزالكف متمتعيف بفترة الحماية التي تقررىا 

ة ) تريبس ( ، بينما ال يستفيد مف ىذه المدة الجديدة المقررة في اتفاقية التريبس أصحاب الحقكؽ التي انتيت اتفاقي
 . 1فترة حمايتيا طبقا لممدة المقررة في اتفاقية ركما

في نظر اتفاقية تريبس أقؿ الحقكؽ أىمية مف بيف حقكؽ الممكية  حقكقيا ما بالنسبة لييئات اإلذاعة فتعتبرأ     
المجاكرة الثبلث خصكصا ، فمف حيث مدة الحماية فبعد أف كانت اتفاقية )ركما(  الحقكؽالفكرية عمكما ، كفئات 

اتفاقية  سنة ، جاءت 20اني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية نتقرر لييئات اإلذاعة ذات مدة الحماية المقررة لف
ء كمنتجي التسجيبلت األداقؿ مف المدة التي تقررىا لحقكؽ فناني أتريبس لتقرر لحقكؽ ىيئات اإلذاعة مدة حماية 

مف اتفاقية )التريبس( عمى أف مدة الحماية التي تتمتع بيا ىيئات  14مف المادة  5حيث تنص الفقرة  ،الصكتية
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كىي ذات المدة البرنامج المعني بث ياية السنة التي حدث فييا نسنة كتحسب مف  20اإلذاعة ينبغي أف ال تقؿ عف 
التي تقررىا اتفاقية ) ركما( لمفئات الثبلث ، ىيئات اإلذاعة كفناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية ، بينما المدة 

  .سنة كما سبؽ بيانو 50المقررة لمفئتيف األخيرتيف بمكجب اتفاقية تريبس ىي 

مف اتفاقية تريبس بجكاز  14مف المادة  6قضت الفقرة  قيكد كاالستثناءات الكاردة في اتفاقية تريبسبالنسبة لمأما      
)ركما( كالمتعمقة بحقكؽ كالتحفظات التي تسمح بيا اتفاقيةتطبيؽ الدكؿ األعضاء لكافة الشركط كالقيكد كاإلستثناءات 

مف اتفاقية  14مف المادة  2،3ة التي أشارت إلييا الفقرات المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاع
 تريبس .

مف اتفاقية ركما السابؽ تناكليا  13ك 7كيبلحظ أف الشركط المقصكدة ىي الشركط التي نصت عمييا المادتيف       
التراخيص .كىي تشمؿ أيضا 1مف اتفاقية ركما  16ك 15إضافة إلى كافة التحفظات المخكلة بمكجب المادتيف 

مف اتفاقية ركما ،أما التراخيص اإلجبارية المتاحة بشكؿ  2الفقرة  15كالمخكلة بمكجب المادة  ثاإلجبارية في الب
في معظـ الحاالت مف  مستثناةفيي  1الفقرة  13المادة ك  2الفقرة ثانيا  11بمكجب اتفاقية )برف( في المادتيف  طبيعي

مف اتفاقية  6مف المادة  4الحد الذم  تسمح بو اتفاقية ركما" الكاردة في الفقرة كذلؾ بمكجب عبارة "إلى ، التطبيؽ ىنا
 تريبس .

مف اتفاقية "برف" تطبؽ مع ما يمـز مف تبديؿ عمى حقكؽ  18ف أحكاـ المادة كقد أشارت اتفاقية تريبس إلى أ    
كبما أف المادة  شمؿ ىيئات اإلذاعةذا الحكـ ال يأف ى المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية في تمؾ التسجيبلت أم

كبالتالي فإف األداءات ، تتعمؽ بتطبيؽ االتفاقية عمى المصنفات المكجكدة عند دخكؿ اتفاقية تريبس حيز التنفيذ 18
ية مسبقا كالفكنكغرامات المكجكدة كقت دخكؿ اتفاقية تريبس حيز النفاذ ال تزاؿ محمية في بمد المنشأ ما لـ تكف محم

مف  2الفقرة  18الذم يدعى فيو بالحماية كلـ تعد محمية بسبب انتياء مدة الحماية كذلؾ تطبيقا لممادة في البمد 
 اتفاقية برف .

مف اتفاقية ) ركما( كالمكازية لتمؾ الكاردة في المادة  1الفقرة  7كتجدر اإلشارة إلى أف األفعاؿ التي تغطييا المادة      
 .2ف تخضع لمترخيص اإلجبارميمكف أ مف اتفاقية تريبس ال 1فقرة ال 14

كالتحفظات التي ترد عمى حقكؽ المؤديف يما يتعمؽ بالقيكد كاإلستثناءات اء جكازيا فقية تريبس جكبما أف حكـ اتفا     
األعضاء في منظمة التجارة العالمية كضع قيكد أك  الدكؿ فعمىكمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة 

مف اتفاقية تريبس مع ضركرة مراعاة  6الفقرة  14استثناءات عمى حقكقيـ شريطة مراعاة نص المادة  تحفظات أك
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األخرل متى كانت الدكلة المعنية عضكة في  األعضاءاتجاه الدكؿ  اللتزاماتيا بمنظمة التجارة العالميةالدكؿ األعضاء 
 .1اتفاقية ركما

فتعتبر  ،مف اتفاقية ركما 16ك 15ثناءات المقررة بمكجب المادتيف كما يمكف قكلو حكؿ الشركط كالقيكد كاالست    
المختصة بيا كىي اتفاقية  االتفاقيةيا اتفاقية تريبس فيما يتعمؽ  بالحقكؽ المجاكرة إلى ؿ فيياإلحالة الكحيدة التي تح

 ركما.

الممكية الفكرية فقد أضافت العديد كعمكما، فإف اتفاقية تريبس باعتبارىا االتفاقية األحدث في مجاؿ حماية حقكؽ      
مف  21إلى  1المكاد مف  األحكاـ التي تنص عمييااعاة مف األحكاـ عمى اتفاقيتي برف كركما منيا التأكيد عمى مر 

)ثانيا( مف ذات المعاىدة أك 6معاىدة برف كممحقيا مع اإلبقاء عمى حقكؽ كالتزامات الدكؿ األعضاء الكاردة في المادة 
إطالة مدة  ،التأجير حماية حؽ  ،لي كالبيانات المجمعةتجة عنيا كأيضا تكفير الحماية لبرامج الحاسب اآلالحقكؽ النا
 سنة بالنسبة لحقكؽ المؤلؼ كحقكؽ منتجي التسجيبلت الصكتية كفناني األداء . 50الحماية إلى 

 المطمب الثاني 
 الحماية الخاصة بحقوق الممكية الصناعية في اتفاقية تريبس

المحمي كالعالمي ، فقد اىتمت بيا اتفاقية  كاالقتصادلما كانت الممكية الصناعية تمثؿ العصب الرئيسي لمتجارة      
قساـ كمكاد االتفاقية أكمف مف حيث المساحة المخصصة ليا في أ تريبس اىتماما كبيرا كاحتمت فييا مكانة كبيرة سكاءا

حيث االىتماـ كالتنظيـ القانكني ليا مقارنة بالممكية األدبية كالفنية إضافة إلى أف االتفاقية أدخمت أعماال جديدة 
الفكرية الصناعية كلـ تكف كذلؾ مف قبؿ كالمعمكمات السرية كالرقابة عمى الممارسات   الممكيةكاعتبرتيا مف أعماؿ 

ي التراخيص التعاقدية كنظرا لكثرة كتعدد أعماؿ الممكية الفكرية الصناعية سنقسـ ىذا المطمب إلى غير التنافسية ف
لمحماية )الفرع األكؿ( نخصص ل مف اتفاقية التريبس، كرد ذكر محتكاىما في الجزء الثاني حيث ساسييفأفرعيف 

 .الجديدة  حماية الخاصة باإلبتكاراتلم (الفرع الثانيك)الخاصة بالشارات المميزة 

 الفرع األول
 . لحماية الخاصة بالشارات المميزةا

كالثالث ،الثاني التجارية كالمؤشرات الجغرافية كشارات مميزة في القسميف  العبلماتعالجت اتفاقية تريبس كؿ مف      
ف تنظيـ اتفاقية تريبس ليذا النكع مف الحقكؽ كاف خصبا كبدا فيو تطكرا حقيقيا عما كاف عميو الكضع قبميا  بؿ  ،كا 

 لعؿ تنظيميا ليذه المكضكعات قد منحيا الريادة في ىذا المجاؿ لما أقرتو مف حماية تفصيمية ليا .

                                                           
  74، ص  السابؽالمرجع الحمكد)لبنى صقر أحمد(، أنظر :  1
  . 29أيضا : قادرم) طارؽ( ، المرجع السابؽ ، ص  
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كالمؤشرات الجغرافية  في )الفقرة األكلى( مات التجاريةتناكؿ القكاعد التفصيمية لحماية كؿ مف العبلكفيما يمي سن      
 .)الفقرة الثانية(في 

 الفقرة األولى 
 حماية العالمة التجارية في اتفاقية تريبس 

( آخذة 21إلى  15 المادةمكاد )مف  7العبلمات التجارية في القسـ الثاني منيا في  حمايةنظمت اتفاقية تريبس       
لما أفرزه التطكر الزمني  ةاكمراع ،1افي اإلعتبار تنظيـ ما سكتت عنو اتفاقية باريس رغـ اإلحالة إلى بعض أحكامي

  أىـ األحكاـ التي استحدثتيا اتفاقية تريبسفي ىذا المكضع  اكؿفيما يتعمؽ بالعبلمات التجارية سنتن جديدة  مف مسائؿ

مف اتفاقية تريبس ،حيث جاء فييا  15مف المادة  1جاء تحديد العبلمات التجارية محؿ الحماية في الفقرة        
تنتجيا التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي  "تعتبر أم عبلمة أك مجمكعة عبلمات تسمح بتمييز السمع كالخدمات

مؿ أسماء شخصية العبلمات السيما الكممات التي تشالمنشآت األخرل صالحة ألف تككف عبلمة تجارية كتككف ىذه 
شكاال كمجمكعات ألكاف كأم مزيج مف ىذه العبلمات مؤىمة لمتسجيؿ كعبلمة تجارية ، كحيف ال كحركفا كأرقاما كأ

يككف في ىذه العبلمات ما يسمح بتمييز السمع كالخدمات ذات الصمة يجكز لمبمداف األعضاء أف تجعؿ الصبلحية 
ركطة بالتمييز المكتسب مف خبلؿ اإلستخداـ ، كما يجكز اشتراط أف تككف العبلمات المزمع تسجيميا لمتسجيؿ مش

 ."قابمة لئلدراؾ بالنظر كشرط لتسجيميا

ات التي صاحبت العبلمات التجارية في استجابة اتفاقية تريبس لمتطكر  يتضح 1الفقرة  15نص المادة فباستقراء      
دفعت بكاضعي االتفاقية إلى تبني تعريؼ كاسع لمعبلمات لـ يرد لو مثيؿ في أم مف االتفاقيات كالتي ،اآلكنة األخيرة 

الفقرة قائمة بالعبلمات التجارية األكثر انتشار ، كقد  تمؾكما تضمنت  ،بسيالتي تناكلت ىذا المكضكع قبؿ اتفاقية تر 
  .الحصرجاء تعداد العبلمات التجارية في تمؾ الفقرة عمى سبيؿ المثاؿ ال 

كمف مظاىر تكسع اتفاقية التريبس عف غيرىا في مجاؿ تحديد المكاد القابمة لمحماية ىك ما أجازتو االتفاقية      
قابمية العبلمة لئلدراؾ بالبصر لتسجيميا كمف ثـ يجكز لمبمداف األعضاء استبعاد  ترطلمدكؿ األعضاء فييا مف أف تش

 . 2عبلمة الرائحة كالعبلمة الصكتية مف التسجيؿ كعبلمة تجارية

) تعديؿ تفاقية بارمتدخؿ في نطاؽ الحماية العبلمات المشيكرة التي حظيت باىتماـ ا أيضاككفقا التفاقية تريبس      
 ، كقد أكلتيا اتفاقية التريبس اىتماما أكبر بما استحدثتو مف أحكاـ بشأنيا.(1967ستككيكلـ 

                                                           
مف اتفاقية التريبس عمى أنو" فيما يتعمؽ باألجزاء الثاني كالثالث كالرابع مف اإلتفاؽ الحالي يمتـز البمداف  1الفقرة  2حيث تنص المادة   1

 . 1967مف معاىدة باريس لعاـ  19كالمادة  12إلى  1األعضاء بمراعاة أحكاـ المكاد مف 

   الصغير )حساـ الديف عبد الغني( ،اإلطار القانكني الدكلي لحماية الممكية الصناعية ،كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة الكيبك  : : نظرأ    2
12،13كالمدعيف العاميف نظمتيا الكيبك مع كزارة اإلعبلـ ، المنامة الكطنية عف إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية لمقضاة  
 .13، ص  2004جكاف ، 
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ذا كانت اتفاقية باريس قد كضعت تنظيما لؤلحكاـ الخاصة بالعبلمات المشيكرة في المادة       ) ثانيا( منيا فإف 6كا 
مف ناحية كتعديبل مف ناحية أخرل ة إضافمف اتفاقية التريبس قد كضعت في فقرتيا الثانية كالثالثة ما يمثؿ  16المادة 

ف كانت قد أحالت أحكاـ  ا يخص ماتفاقية باريس فيإلى تطبيؽ أحكاـ ألحكاـ العبلمات المشيكرة في اتفاقية باريس كا 
 كيمكف إجماؿ ما استحدثتو اتفاقية التريبس في ىذا الشأف في النقاط التالية  ،)ثانيا( 6المادة 

يضا عمى عبلمة السمعة بؿ أدخمت فييا أتكسعت اتفاقية التريبس في مفيـك العبلمة المشيكرة فمـ تقصرىا       
 . 16مف المادة  2عبلمة الخدمة كىك ما قررتو الفقرة 

     في تحديد بس ضابطا يمكف لمدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية االسترشاد بويكضعت اتفاقية تر      
عمى أنو "كعند تقرير ما إذا كانت العبلمة التجارية مشيكرة  2الفقرة  16مة المشيكرة ، إذ نصت المادة مفيـك العبل

تراعي البمداف األعضاء مدل معرفة العبلمة التجارية في قطاع الجميكر المعني بما في ذلؾ معرفتيا في البمد العضك 
 المعني نتيجة تركيج العبلمة التجارية .

إذا كانت مسجمة عمى سمع أك  يافحظرت استخدام ،رة اقية في نطاؽ الحماية المقررة لمعبلمة المشيك تكسعت االتف    
  ، يتمثؿ األكؿخدمات مماثمة لمسمع كالخدمات التي تستخدـ العبلمة في تمييزىا إذا تكافر شرطيف

تمؾ  بيفالمماثمة إلى االعتقاد بكجكد صمة مشيكرة عمى السمع أك الخدمات غير أف يؤدم استخداـ العبلمة ال في
أف يؤدم استخداـ العبلمة عمى سمع ، أما الثاني  فالسمع كالخدمات غير المماثمة كصاحب العبلمة المشيكرة المسجمة

 . 1غير مماثمة إلى احتماؿ المساس بمصمحة صاحب العبلمة كتعرضو لمضرر

لتجارية مف المكضكعات اليامة التي يتعيف التصدم ليا كبياف اعتبرت اتفاقية التريبس تسجيؿ العبلمة اكقد     
كبالنسبة لشركط التسجيؿ كفقا  ،جراءاتونحك يحد مف سمطة الدكؿ في تقييد إعمى  ااألحكاـ الخاصة بيا كتنظيمي

كالشركط المتعمقة بطبيعة  ،التفاقية تريبس فيي شرط اإلدراؾ بالنظر كشرط التمييز المكتسب مف خبلؿ اإلستخداـ
 . 2السمع كالخدمات التي تمثميا العبلمة كنشرىا

بس تجيز لمدكؿ األعضاء النص في تشريعاتيا عمى بعض الشركط األخرل لتسجيؿ يكمع ذلؾ فإف اتفاقية تر      
ي اتفاقية تريبس ىي قاعدة فكاتفاقية باريس كال ،العبلمة التجارية شريطة عدـ تعارض ىذه الشركط مع اتفاقية التريبس

 15رد في المادة عمى أسباب أخرل غير قابميتيا لمحماية طبقا لما ك بناءا از رفض تسجيؿ العبلمات التجارية عدـ جك 
مف حاالت كردت في المادة  (1967ىذه الفقرة قد راعت مع ذلؾ منع ما جاء في اتفاقية باريس ) ، إال أف2الفقرة 

                                                           
 . 4ص أنظر : الصغير )حساـ الديف عبد الغني( ، المرجع السابؽ ،  1

  : كأيضا
PASSA(JEROME), op ,cit , p 564. 

 أحكاـ    كلمزيد مف التفصيؿ أنظر: النجار) محمد محسف إبراىيـ ( ،التنظيـ القانكني لعناصر الممكية التجارية كالصناعية في ضكء    2 
 الجامعة الجديدة    دار،، اإلسكندرية  2008لسنة  82التريبس كقانكف الممكية الفكرية رقـ اتفاقية   
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تكافرت إحداىا ما قية باريس لمدكؿ األعضاء رفض تسجيؿ العبلمة التجارية إذا خامسا( كالتي أجازت فييا اتفا)6
ف تكافرت قا التفاقية التريبس أف ترفض إحدكبالتالي فإنو يجكز كف ل الدكؿ األعضاء فييا تسجيؿ عبلمة تجارية كا 
تي تطمب فييا الحماية أك العبلمة مف شأنيا اإلخبلؿ بالحقكؽ المكتسبة فييا ال فكأف تكك ، فييا متطمبات الحماية 

 .1كانت مخالفة لآلداب كالنظاـ العاـ

 فلتسجيؿ العبلمة سبؽ استعماليا ، حيث أ تشريعاتيالمدكؿ األعضاء أف تشترط  التريبسكقد أجازت اتفاقية      
 .2ككنداكما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ط استعماؿ العبلمة قبؿ تسجيميا تشريعات بعض الدكؿ تشتر 

إال أف االتفاقية مع ذلؾ حظرت عمى الدكؿ األعضاء فييا أف ترفض طمب التسجيؿ لمجرد أنو لـ يكف ىناؾ      
مف اتفاقية  3الفقرة  15كذلؾ حسبما جاء في المادة ،سنكات تبدأ مف تاريخ تقديـ الطمب  3استخداـ لمعبلمة لفترة 

متكاصمة ىي أيضا مدة كافية إللغاء تسجيؿ العبلمة التجارية إذ ىي لـ سنكات  3كما قدرت االتفاقية أف مدة ، تريبس
 .3تستخدـ خبلؿ ىذه المدة كذلؾ بدءا مف تاريخ تسجيميا

كقد حظرت االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية تقييد استخداـ العبلمة في التجارة بشركط      
 .4منيا 20خاصة أكردتيا في المادة 

أما بالنسبة إليداع العبلمات التجارية ، فقد أحالت اتفاقية التريبس إلى اتفاقية باريس بشأف شركط إيداعيا      
ضع العبلمات في ىذا الخصكص إلى القكانيف الكطنية خمنيا، كأف ت 6كتسجيميا في بمد معيف كفقا ألحكاـ المادة 

 لمبمد المراد إيداع كتسجيؿ العبلمة فيو .

تاحة فرصة معقكلة       كتمتـز الدكؿ األعضاء بنشر كؿ عبلمة تجارية إما قبؿ تسجيميا أك في أعقاب التسجيؿ كا 
 . 5لتقديـ التماسات بإلغاء التسجيؿ ، كما يجكز لمدكؿ إتاحة فرصة اإلعتراض عمى تسجيؿ العبلمة التجارية

سنكات كيجكز تجديد التسجيؿ لمدة مماثمة ال  7بػػ  ةالتجارياألكؿ لمعبلمة تسجيؿ الكقد حددت اتفاقية تريبس مدة      
 . 6دةك ر محديسنكات كيككف التسجيؿ ممكنا لمرات غ 7تقؿ عف 

                                                           
 خامسا مف اتفاقية باريس .  6المادة :راجع   1
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عبلمة التجارية كالدليؿ عمى كفي ظؿ اتفاقية تريبس يعتبر التسجيؿ كقاعدة عامة ىك السبب المنشئ لممكية ال     
 جيميا أك سببا لرفض ىذا التسجيؿ لمعبلمة التجارية شرطا لمتقدـ بطمب تسف االتفاقية لـ تجعؿ االستعماؿ الفعمي ذلؾ أ

مف اتفاقية التريبس يتمتع صاحب العبلمة التجارية المسجمة بالحؽ المطمؽ في  16ككفقا لمفقرة األكلى مف المادة      
التي تميزىا العبلمة أك ات الخدم كأدد السمع صمنع الغير مف استعماؿ عبلمتو التجارية أك أم عبلمة مشابية ليا ب

السمع المماثمة التي يؤدم استعماؿ العبلمة بصددىا إلى احتماؿ حدكث لبس كىذا الحكـ يضمف لصاحب العبلمة 
التجارية حد أدنى مف الحقكؽ ، كلـ يكف ليذا الحكـ مقابؿ في اتفاقية باريس لمممكية الصناعية التي لـ تحدد مضمكف 

 .1حؽ صاحب العبلمة التجارية

كمع ذلؾ فقد أجازت االتفاقية لمبمداف األعضاء أف تمنح استثناءات محدكدة مف الحقكؽ المقررة لصاحب       
 . 2لصاحب العبلمة كالغير العبلمة التجارية شريطة مراعاة المصالح المشركعة

مة بمعرفة الغير كقد كمف أمثمة ىذه االستثناءات جكاز اإلستخداـ العادؿ لمعبارات الكصفية لمسمعة أك الخد     
تتضمف ىذه العبارات الكصفية التعريؼ بالسمعة كمكاصفاتيا كدرجة جكدتيا ككذلؾ استخداـ األسماء الشخصية 

كيشترط النص لجكاز منح ىذه االستثناءات أف تككف محدكدة كأف تراعي  ،كاألسماء الجغرافية بحسف نية كمنشأ السمعة
 .3المصالح المشركعة لصاحب العبلمة التجارية

مف اتفاقية التريبس أف يرخص لشخص آخر باستعماليا عمى  21كيجكز لمالؾ العبلمة التجارية كفقا لممادة      
كز لو أيضا أف يتنازؿ عنيا لمغير في ضكء األحكاـ المقررة جمة عمييا العبلمة ،كيجسالمنتجات التي يستخدميا كالم

تراخيص إجبارية لمعبلمات التجارية إلنتفاء المصمحة مف المجكء إلى ىذا اإلجراء  في بمد تسجيميا كال يجكز منح
ؾ إلى بشرط أال يؤدم ذل كيككف لمالؾ العبلمة أف يستعمؿ العبلمة بنفسو عمى الرغـ مف الترخيص باستعماليا لمغير

  .4مف اإلستعماؿ المنصكص عميو في عقد الترخيص لو حرماف المرخص

كلـ تكف اتفاقية  ،كالترخيص في العبلمات التجارية كما في براءات اإلختراع قد يككف اختياريا كقد يككف إجباريا     
عمى أف يخضع تنظيـ مثؿ ىذا اإلصدار لمقكاعد  ،باريس مف قبؿ تفرؽ بيف النكعيف مف حيث إمكانية إصدارىا
كلـ تخرج اتفاقية التريبس عف ىذا اإلتجاه فيما يتعمؽ ،المكضكعية كاإلجرائية المنصكص عمييا في دكؿ اإلتحاد 
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إال أنيا خالفت   ،التي تضعيا الدكؿ األعضاء فييا إذ أجازت إصدارىا كفؽ شركط اإلستخداـ اإلختياريةبالتراخيص 
اإلجبارية ، حيث حظرت عمى الدكؿ إصدار مثؿ ىذا النكع مف التراخيص بشأف  بالتراخيصباريس فيما يتعمؽ  اتفاقية

 .العبلمات التجارية 

الممحة التي تستكجب إصدار ترخيص تكجد المصمحة  فبل،ما يبرره كاتجاه اتفاقية التريبس في ىذا الشأف لو     
إذ مثؿ ىذا اإلصدار غالبا ما سيؤدم إلى تضميؿ الجميكر حكؿ  ،إجبارم بشأف عبلمة تجارية ، بؿ عمى العكس

 .1المصدر الحقيقي لمسمعة

بعد أف أقرت اتفاقية التربيس إمكانية التنازؿ عف ف، 21كيجكز أيضا لمالؾ العبلمة التنازؿ عنيا كفقا لممادة     
العبلمة  جاءت بحكـ جديد في مجاؿ التنازؿ عف العبلمات التجارية ، حيث صرحت بأف ىذا التنازؿ يمكف أف يتـ 

 أك المحؿ التجارم إليو أك بدكف انتقاؿ المنشأة إليو ، أم بعبارة أخرل جكاز التنازؿ عف المنشأةلمغير سكاءا مع نقؿ 
بس يمثؿ خركجا كالشؾ عما يالعبلمة التجارية استقبلال عف المحؿ التجارم كىذا الكضع الجديد الذم تبنتو اتفاقية تر 

 .جاء في اتفاقية باريس في ىذا الصدد

( يتضح أف اتفاقية باريس قد اعتبرت أف التنازؿ 1967) رابعا( مف اتفاقية باريس ) تعديؿ 6لى المادة إفبالرجكع      
لعبلمة ال يعتبر صحيحا إال إذا كاف مقترنا بانتقاؿ المشركع أك المحؿ التجارم الذم تخصو العبلمة ، مع منح عف ا

كلعؿ اتفاقية باريس  ،استئثاريا في أف يصنع أك يبيع المنتجات التي تحمؿ العبلمة المتنازؿ عنيا االمتنازؿ إليو حق
جراء الفصؿ بيف عبلمة المتجر كالمنتجات  بيذا الحكـ أرادت القضاء عمى المبس الذم قد ينشأ لدل الجميكر مف

،إال أف اتفاقية تريبس قد أصرت عمى النظر إلى العبلمة التجارية عمى التي ينتجيا كمف ثـ يتعيف الربط بينيما دائما 
 منيا . 21عمى كجو اإلستقبلؿ كىك ما عبرت عنو المادة  فييا ز التصرؼأنيا أصؿ مف األصكؿ التي يجك 

 ية الفقرة الثان
 حماية المؤشرات الجغرافية في اتفاقية تريبس 

فقد  لذاصادر السمع المستكردة تعتبر المؤشرات الجغرافية ذات أىمية كبيرة في التجارة الدكلية كذلؾ لمعرفة م     
إلى  22الث ) المكاد مف ثاىتماما كبيرا لـ تحظ بو مف قبؿ كخصتيا بأحكاـ حمائية في القسـ اللتيا اتفاقية تريبس أك 

  :( كفرت ليا آلية دكلية لمحماية مف خبلؿ ما استحدثتو مف أحكاـ نكردىا فيما يمي 24

  

                                                           
 الفكرية جبلؿ كفاء(،الحماية القانكنية لمممكية الصناعية كفقا التفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكيةمحمديف ) أنظر :  1

 .119، ص  السابؽ) التريبس( ، المرجع                    



 230  
 

بأربع فقرات  22ي المادة تناكلت اتفاقية التريبس األحكاـ العامة المتعمقة بالمؤشرات الجغرافية في مادة كاحدة ى     
المؤشرات الجغرافية بقكليا أنيا " المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة ما في أراضي  22مف المادة  1كقد عرفت الفقرة 

ك السمات األخرل ليذه السمعة أبمد عضك أك في منظمة أك مكقع في تمؾ األراضي حيف تككف النكعية أك السمعة 
 .رافي" راجعة أساسيا إلى منشئيا الجغ

غرافي اسما جغرافيا ( أف يككف المؤشر الج1957كال يشترط كفقا ليذا التعريؼ كعمى عكس اتفاقية ) لشبكنة      
شكؿ آخر ما داـ  أك أمبؿ يجكز أف يككف رمزا أك صكرة أك شعارا أك اسما ، Bordeauxأك   Parisمباشرا مثؿ

كتعيف المادة ،برج ايفؿ الذم يعني سمعة فرنسية ( يستدعي إلى الذىف الرابطة بيف السمعة كمنشئيا الجغرافي ) مثبل
أك أم  كالشيرةي النكعية ىثبلث طرؽ يمكف مف خبلليا ربط المؤشر الجغرافي بالسمعة التي يعينيا ك  1الفقرة  22

 خاصية أخرل لمسمعة كالتي ينبغي أف تنسب أساسا لمنشئيا الجغرافي .

انية كالثالثة مف اتفاقية تريبس ، حيث جاءت ثبفقرتييا ال 22كترتكز الحماية العامة لممؤشرات الجغرافية بمكجب المادة 
 حماية المؤشرات الجغرافية  ية فياالتفاقية بنظاـ قكم لممؤشرات الجغرافية كألزمت الدكؿ األعضاء باألساليب التال

إلزاـ الدكؿ األعضاء بتكفير الكسائؿ القانكنية كاآلليات لؤلطراؼ المعنية أصحاب المصمحة لمنع استخداـ أم      
كسيمة في تسمية أك عرض سمعة ما تكحي بأنيا قد نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي كذلؾ بأسمكب 

مف اتفاقية  22البند أ مف المادة  2، فقد قررت ىذا الحكـ الفقرة لمسمعة  الجغرافيالمنشأ  حكؿ حقيقة يكريضمؿ الجم
 .التريبس 

بالنص في قكانينيا الكطنية عمى الكسائؿ القانكنية التي تكفؿ لؤلطراؼ  األعضاءكما تمـز اتفاقية تريبس الدكؿ      
عماؿ المنافسة غير كالتي تعد مف قبيؿ أبالبيانات الجغرافية المعنية بالمؤشرات الجغرافية منع كافة أك جو اإلتنفاع 

 .1انيا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعيةث)10المشركعة حسب ما ىك محدد في المادة 

مف اتفاقية تريبس الدكؿ األعضاء إف كانت تشريعاتيا بذلؾ أك بناءا عمى طمب مف  3الفقرة  22كما تمـز المادة      
طرؼ لو مصمحة في ذلؾ رفض تسجيؿ العبلمة التجارية التي تشمؿ أك تتألؼ مف مؤشر جغرافي مضمؿ أك إلغاؤه 

المناطؽ الجغرافية  عمؽ المؤشر بسمع لـ تنشأ فيأف يت في األكؿ، يتمثؿ الشرط كيشترط لسرياف ىذا الحظر شرطاف 
ف يككف استخداـ المؤشر في العبلمة التجارية بطريقة تضمؿ الجميكر أالمشار إلييا ، أما الشرط الثاني فيقضي في 

 .فيما يتعمؽ بالمنشأ الحقيقي لمسمعة 

تشمؿ أك تتألؼ مف مؤشر جغرافي غير التي  جكاز تسجيؿ العبلمة التجارية3الفقرة  22كيستفاد مف حكـ المادة      
  .مضمؿ كىي أداة فعالة لحماية المؤشر الجغرافي

                                                           

 مف اتفاقية التريبس بالبند  2الفقرة  22راجع :  المادة   1 
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كبناء عمى ما سبؽ يتعيف عمى الدكؿ األعضاء فحص سجبلت العبلمات التجارية لدييا كمراجعتيا إللغاء      
ت التجارية المسجمة أك كيستثنى مف الحظر السابؽ العبلما ،العبلمات التجارية ذات المؤشرات الجغرافية المضممة

 .1المكتسبة باإلستعماؿ بحسف نية قبؿ نفاذ اتفاقية التريبس

مف اتفاقية تريبس بإلزاـ الدكؿ األعضاء بتطبيؽ الجزاءات ضد المؤشرات  4الفقرة  22كذلؾ تقضي المادة     
عمى الرغـ مف أنيا صحيحة حرفيا  ،الجغرافية التي تصكر كذبا لمجميكر أف السمع المعنية نشأت في أراضي أخرل

 فيما يتعمؽ باألراضي أك المنطقة أك المكقع الذم نشأت فيو السمع .

اإلقتصادية كالتجارية التي تمثميا الخمكر كالمشركبات الكحكلية كمقدار العائدات المالية الكبيرة  لؤلىمية نظراك      
 24ك 23مستقمتيف ىما المادة  دتيفماما خاصا كأفردت ليا ماالتي تعكد عمى منتجييا، فقد أكلتيا اتفاقية تريبس اىت

حيث فرضت بعض اإللتزامات لتعزيز حماية المؤشرات الجغرافية المتعمقة بالخمكر كالمشركبات الكحكلية نكرد أىميا 
 :فيما يمي 

المؤشرات الجغرافية التي نع استخداـ ية لمحيث تمتـز الدكؿ األعضاء بتكفير الكسائؿ القانكنية لؤلطراؼ المعن     
 ـزكتم ،كاف المشار إليو في المؤشرتنشأ تمؾ السمع في الم ال عندماأك المشركبات الركحية  تحدد منشأ الخمكر

أك كاف المؤشر ،شار إليو ى كلك كاف األصؿ الحقيقي لمسمع مالدكؿ األعضاء باحتراـ ىذا المعيار حت االتفاقية
 . 2نكع أك صنؼ أك نمط أك تقميد أك ما شابييما ات مثؿمالجغرافي مترجما أك مقركنا بكم

عيف سمع الخمكر تي تفإف المؤشرات الجغرافية ال ،مف التريبس 22كعمى النقيض مف الحماية العامة في المادة      
تكفر عناصر المنافسة غير  أك ،كالمشركبات الكحكلية تعد محبل لمحماية دكف حاجة الشتراط سمكؾ التضميؿ

  .المشركعة

الخاصة بحقكؽ الممكية الفكرية عمى رفض  اكما تمـز اتفاقية التريبس الدكؿ األعضاء بالنص في تشريعاتي     
أك إلغاء العبلمات التجارية التي تتألؼ كميا أك جزئيا مف مؤشرات جغرافية متعمقة بالخمكر كالمشركبات  تسجيؿ

 . 3ؿ خاطئ أك مخالؼ لمحقيقةالكحكلية كالتي تحدد مكاف نشأة تمؾ السمع بشك

بما يكفؿ  التسميةكما تمـز اتفاقية تريبس الدكؿ األعضاء بمنح الحماية القانكنية لممؤشرات الجغرافية المتماثمة     
كىك ما  ،كبما يكفؿ أيضا عدـ تضميؿ الجميكر،التفرقة بينيما كضماف المعاممة المنصفة كالعادلة لممنتجيف المعنييف 

كجو التحديد عممت االتفاقية عمى مى كفي سبيؿ دعـ حماية ىذا النكع مف السمع ع، 23مف المادة  3 قررتو الفقرة
كضات التي يجرييا مجمس اكضع نظاـ دكلي لئلخطار بالمؤشرات الجغرافية كتسجيميا كذلؾ مف خبلؿ سمسمة مف المف

                                                           
 .مف اتفاقية التريبس 5الفقرة  24راجع : المادة   1

 مف اتفاقية التريبس 1الفقرة  23راجع : المادة   2
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تكافؽ البمداف األعضاء عمى الدخكؿ في  حيث في ىذا الصدد،الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية 
 . 1مفاكضات تستيدؼ زيادة الحماية الممنكحة لممؤشرات الجغرافية المنفردة

مف تاريخ نفاذ  سنتيفتبدأ أكؿ مراجعة في غضكف  ستمرار بمراجعة ىذه الحماية عمى أفكيمتـز مجمس التريبس با     
 في فقرتيا الثانية . 24ادة اتفاؽ منظمة التجارة العالمية كىك ما قررتو الم

اء تنفيذ األحكاـ  نـ أم مف الدكؿ األعضاء أثاعمى عدـ جكاز قي 3الفقرة  24أف أكدت االتفاقية في المادة  كبعد     
نتقاص مف الحماية الممنكحة لممؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في البالخمكر كالمشركبات الكحكلية با الخاصة

ىاميف في ىذا الشأف  استثنائيف ةياالتفاق كضعت ،العالميةيخ سرياف مفعكؿ اتفاقية منظمة التجارة ذلؾ البمد قبؿ تار 
ا لمدكؿ األعضاء الحؽ في استخداـ مؤشر جغرافي معيف خاص بدكلة عضك أك لمتعريؼ بالخمكر مأجازت بمقتضاى

السمع كالخدمات التي ينتجيا أم مف مكاطني الدكؿ األعضاء أك ، يتعمؽ اإلستثناء األكؿ ب ات الركحيةأك المشركب
بيا  المتصمةيستخدمكف ذلؾ المؤشر الجغرافي استخداما مستمرا لمسمع كالخدمات ذاتيا أك  ظمكاالمقيميف فييا كالذيف 

تعمؽ ، أما الثاني في 1994أفريؿ  15سنكات سابقة عمى 10في أراضي ذلؾ البمد العضك كذلؾ لمدة ال تقؿ عف 
التي تحمؿ عبلمة تجارية تحتكم عمى مؤشر جغرافي إذا كاف استخداـ ىذه العبلمة قد تـ بحسف نية  كالخدماتالسمع ب

 استخداموقبؿ منح الحماية لممؤشر الجغرافي في بمد المنشأ ، إذ يجكز لمف لو حؽ عمى ىذه العبلمة أف يستمر في 
قا أك مماثبل لمؤشر جغرافي آخر يحظى بالحماية ككفقا ألحكاـ ىذه كلك كاف المؤشر الجغرافي الذم يحتكم عميو مطاب

 . 2االتفاقية

بحماية المؤشر الجغرافي الخاص بأم بمد عضك آخر  األعضاءكبمكجب اتفاقية تريبس ال يمتـز أم مف البمداف      
الشائع  االسـفيما يتعمؽ بسمع أك خدمات يككف المؤشر الداؿ عمييا مطابقا لمعبارة المألكفة في المغة الدارجة عمى أنو 

 .ليذه السمع أك الخدمات في أم بمد عضك 

الجغرافية غير المحمية أك التي انتيت حمايتيا في بمد كما ال ينشأ بمكجب ىذه االتفاقية التزاـ بحماية المؤشرات       
 .3أك التي لـ تعد مستخدمة في ذلؾ البمد ،ئيامنش

 الفرع الثاني 
 صة باإلبتكارات الجديدةاالحماية الخ

في مجمميا كضع حد أدنى لحماية االبتكارت الجديدة كىي قكاعد  استيدفتتضمنت اتفاقية تريبس قكاعد دكلية       
 .تغييرات جذرية في مفيـك كأساس كنطاؽ الحماية  كتمثؿ في مجمميا جديدة
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لماما بما استحدث     نخصص فقرات  أربعفي  الفرعمجاؿ االبتكارات الجديدة سنتناكؿ ىذا  ياتفاقية تريبس ف وتكا 
 تصميماتالصناعية ك التصميمات الخاصة ببراءة اإلختراع، ك)الفقرة الثانية( لمحماية الخاصة لمحماية لم )الفقرة األكلى(

لمممارسات غير التنافسية في  ك)الفقرة الرابعة( مفصح عنياالغير  معمكماتك)الفقرة الثالثة( لحماية ال ،تخطيطيةال
 .التراخيص التعاقدية 

 الفقرة األولى 
 حماية براءة اإلختراع في اتفاقية تريبس 

مف  مكادـ األحكاـ الخاصة ببراءة اإلختراع في القسـ الخامس مف اتفاقية تريبس كذلؾ في ثماني يكرد تنظ       
قبؿ ذلؾ فيما يخص  انيا قد تكسعت في نطاؽ الحماية عما كاف سائدكبالرجكع إلى ىذه المكاد نجد أ ،( 34إلى  27)

 يمي مايف د أىميابراءات االختراع ، لذا فقد جاءت اتفاقية تريبس بأكجو تنظيـ جديدة ليا نكر 

ف اتفاقية التريبس قد ألزمت الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية بأف فبالنسبة لممكاد القابمة لمحماية فإ      
لكافة االختراعات سكاء كانت منتجات أك عمميات صناعية في كافة  تتيح إمكانية الحصكؿ عمى براءات اإلختراع 

  .امياديف التكنكلكجي

كقد أكجب ىذا الحكـ عمى جميع الدكؿ األعضاء حماية كافة طكائؼ االختراعات عف طريؽ البراءة أيا كاف      
ذكرتيا االتفاقية كىي الجدة كالخطكة المجاؿ التكنكلكجي الذم ينتمي إليو االختراع إذا تكافرت الشركط الثبلثة التي 

 . 1اإلبداعية كالقابمية لمتطبيؽ الصناعي

يقصد بالجدة في االختراع أف ال يككف قد سبؽ استخدامو مف ذم قبؿ سكاء حدث ىذا االستخداـ داخؿ البمد ك      
 المطمكب منح البراءة فيو أك حدث خارجو بشكؿ عمني.

ختراع عمى خطكة إبداعية تتجاكز المستكل المألكؼ في التطكر الصناعي بمعنى أما الشرط الثاني فيك أف ينطكم اال
 .2أنو يشترط لمنح البراءة أال يككف االختراع بديييا لرجؿ الصناعة المتخصص في المجاؿ التقني لبلختراع

  3لبلستغبلؿ في مجاؿ الصناعةأما قابمية االختراع لمتطبيؽ الصناعي فيعني أف البراءة ال تمنح إال لبلختراعات القابمة 
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كيمـز ىذا الحكـ الدكؿ األعضاء التي تستبعد االختراعات الدكائية أك الكيميائية أك الغذائية مف نطاؽ الحماية      
عف طريؽ البراءة أك تقصر منح البراءة عمى االختراعات المتعمقة بالطريقة الصناعية دكف االختراعات المتعمقة 

كبراءة الطريقة الصناعية عف  براءة المنتج إلتاحة منح ، 1قكانينيا بما يتكافؽ مع أحكاـ االتفاقية بالمنتجات بتعديؿ
االختراعات الدكائية كالكيميائية كالغذائية شأنيا في ذلؾ شأف االختراعات التي تنتمي إلى المجاالت التكنكلكجية 

  .األخرل

عضيا البعض كيجب أف ينظر إلييا ككحدة ال تتجزأ فبل متكاممة مع باـ ىي أحك كما أف أحكاـ اتفاقية تريبس     
 .أف تنتقي مف أحكاـ االتفاقية ما تشاء كأف تستبعد ما تشاءمعينة دكلة  تستطيع

ىا تراعات التي تـ ابتكارىا في حدكدف االخيكال يجكز لمدكؿ األعضاء كفقا التفاقية تريبس أف تميز في المعاممة ب     
سكاءا بالنسبة إلمكانية الحصكؿ عمى البراءة اك الحقكؽ  ،اعات التي تـ التكصؿ إلييا في إقميـ دكلة أخرلبيف االختر ك 

 .2منتجةالتي تمنح ألصحابيا بمعنى سكاء كانت المنتجات مستكردة أك 

  :االختراعات ىيكقد أجازت االتفاقية لمدكؿ األعضاء أف تستثني مف قابمية الحصكؿ عمى البراءة ثبلث طكائؼ مف 

حيث أجازت المادة ،االختراعات التي يككف منع استغبلليا ضركريا لحماية النظاـ العاـ أك األخبلؽ الفاضمة       
االختراعات التي يككف منع استغبلليا تجاريا  صكؿ عمى البراءةحقابمية ال ء أف تستثني مفامدكؿ األعضل 2الفقرة  27

بما في ذلؾ حماية الحياة كالصحة البشرية أك الحيكانية ظاـ العاـ أك األخبلؽ الفاضمة في أراضييا ضركريا لحماية الن
أال يككف ذلؾ االستثناء ناجما فقط عف حظر قكانينيا لذلؾ  ،شريطة بالبيئة الشديدةأك النباتية أك لتجنب األضرار 

، كىك استثناء يمميو مبدأ النظاـ العاـ كاآلداب العامة كتقره معظـ القكانيف الداخمية، كيدخؿ في نطاؽ ىذا  االستغبلؿ
اإلستثناء اإلختراعات المتعمقة بمككنات الجسـ البشرم كالخبليا كالدـ كاليرمكنات ككذلؾ اإلبتكارات المتعمقة بعمميات 

 . 3اإلستنساخ

أما  3الفقرة  27كىك ما قررتو المادة  البشر كالحيكاناتاحة البلزمة لمعالجة طرؽ التشخيص كالعبلج كالجر      
 فبل تدخؿ ضمف ىذا اإلستثناء.  كاألجيزة كالمكاد التي تستخدـ في العمميات الطبية كالجراحية األدكات

 

                                                           
 ، منشكرات، بيركت -دراسة مقارنة –الحماية القانكنية لبراءة اإلختراع كفؽ أحكاـ اتفاقية التريبس  ، أنظر: ككثراني)حناف محمكد (  1

 . 30، ص  2010،  1ي الحقكقية ، ط بالحم                 
 .30، ص  السابؽالمرجع  ،ككثراني)حناف محمكد ( أنظر:  2
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أف تستثني مف قابمية الحصكؿ عمى براءة االختراع النباتات يضا لمبمداف األعضاء أنو يجكز أاالتفاقية  قررت كما     
 غير أنو عمى البمداف األعضاء منح الحماية ألنكاع النباتات  ،التي تستخدـ في إنتاجيا 1كالطرؽ البيكلكجيةكالحيكانات 

 .إما عف طريؽ براءة االختراع أك نظاـ فرد خاص بيذه األنكاع أك بأم مزيج منيما 

كتتعمؽ ىذه األخيرة بإدخاؿ تعديبلت في ، كال الطرؽ غير البيكلكجية 2االستثناء ال يشمؿ الكائنات الدقيقةإال أف      
، كيصبح بذلؾ الصنؼ النباتي المعدؿ كراثيا ىك  DNAالمادة الكراثية لمنبات المكجكدة في الجنات المحمكلة عمى 
خصائصو بالشكؿ الذم يجعمو يحقؽ نتائج جيدة مف حي صنؼ تـ التدخؿ في تركيبتو الكراثية، بما يساىـ في تحسيف 

  3المحاصيؿ كالمكف كالطعـ

كىذا النكع مف الطرؽ حظي بنظاـ حماية كفقا التفاقية التريبس، كذىبت االتفاقية إلى أف الحماية تككف إما مف      
خبلؿ براءات اإلختراع أك بنظاـ خاص فعاؿ أك بالجمع بينيما، كعدـ اإللتزاـ بأسمكب معيف ناتج عف الضغكط التي 

اإلختراع يفرض دفع مستحقات اإلبراء مع كؿ جيؿ مف الزراعة ناتج ماستيا الدكؿ النامية ،حيث أف اإللتزاـ ببراءات 
  عف البذكر األصمية ألف نظاـ البراءة يحمي العمميات كما يحمي المنتجات

كقد سارت الدكؿ المتقدمة إلى المطالبة بحماية المكاد الجينية رغـ قياـ مزارعي الدكؿ النامية بمجيكدات ضخمة       
ف لمحفاظ عمى تمؾ المكارد الجينية ،لذلؾ فبل غرابة إذا عممنا أف الكي مف المحاصيؿ األمريكية عمى مدار آالؼ السني

تعتمد عمى مكاد جينية تـ الحصكؿ عمييا مف دكؿ أخرل نامية، كلعؿ ما تعرضت إليو بعض الدكؿ النامية مف 
 . 4جينية"اعتداءات عمى حقكؽ المعرفة الكطنية يكضح مدل خطكرة ما يعرؼ بػ "القرصنة ال

إف اتفاقية التريبس تجعؿ الدكؿ النامية في مكاجية سيؿ مف براءة اختراع القائمة في مخابر الشركات المتعددة       
الجنسيات عمى مكارد طبيعية معظميا مف حقكؿ البمداف النامية، فينا يتحمؿ المزارع في الدكؿ النامية أعباء ترفع مف 

 كالذم يرتبط مباشرة بأزمة التغذية يدؽ ناقكس الخطر.قطاع الحساس تكاليؼ اإلنتاج كتجعؿ مف ىذا ال
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البند )ب( مف اتفاقية التريبس عمى أصناؼ أك  3الفقرة  27فبل يقتصر نطاؽ االستثناء المقرر في المادة      
األعضاء أف تستثني أجناس أك أنكاع النباتات كالحيكانات ػ، بؿ يشمؿ النباتات كالحيكانات ذاتيا كمف ثـ يجكز لمدكؿ 

ككذلؾ  ،في الطبيعة بمختمؼ أنكاعيا كصكرىا كأشكالياءة النباتات كالحيكانات المكجكدة مف الحصكؿ عمى البرا
 .1النباتات كالحيكانات التي يتـ تغيير صفاتيا الكراثية عف طريؽ نقؿ الجينات

جازت لمدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية استثناء النباتات مف قابمية الحصكؿ قية التريبس أف اتفاكرغـ أ     
عمى براءة االختراع ، إال أنيا أكجبت عمييا أف تحمي األصناؼ النباتية الجديدة عف طريؽ براءات االختراع أك عف 

فالتنكع البند ب  3لفقرة ا 27كبسبب المادة ،طريؽ نظاـ فريد مف نكع خاص أك عف طريؽ نظاـ مزيج بينيما 
ككف األصناؼ النباتية اآلف قابمة لمحصكؿ تالمادة ذه كفقا ليك البيكلكجي يقع بالتأكيد تحت النظاـ القانكني لمتريبس 

ف كاف النظاـ الفريد غير محدد كفقا التفاقية ،عمى براءة االختراع كتتـ حمايتيا بنظاـ فعاؿ كحؽ ممكية فكرية  كا 
 .2التريبس

ؽ براءة يالغني عف البياف أف مف مصمحة الدكؿ النامية أال تحمي األصناؼ النباتية الجديدة عف طر كمف     
، كيمكف لمدكؿ األعضاء في منظمة التجارة كأف تضع نظاما خاصا لحمايتيا يتفؽ مع مصالحيا الكطنية  االختراع

باالتفاقية الدكلية لحماية األصناؼ النباتية الجديدة المعركفة العالمية أف تسترشد عند كضع نظاـ خاص لمحماية 
كجدير بالذكر بياف أف ىذا الحكـ الخاص بحماية الكائنات الدقيقة قد اقتبسو االتفاؽ ، UPOVباتفاقية اليكبكؼ 

اع المعمكؿ بيا دكؿ المتقدمة ، عمما بأف ىذا الحكـ ال مثيؿ لو في قكانيف براءات االختر لالدكلي التريبس مف أنظمة ا
ال تتضمف أنظمتيا  كالتيكقد فرض االتفاؽ التريبس عمى الدكؿ النامية ،ة قبؿ اتفاؽ التريبس يفي الدكؿ النامية السار 

 .أف تعدؿ مف أنظمتيا القانكنية بما ال يخؿ بأحكاـ االتفاؽ الدكليقانكنا مماثبل لحماية الكائنات الدقيقة 

ة أف تتفؽ عمى كضع نظاـ مكحد لحماية أصناؼ النباتات الجديدة يتـ صياغتو كال شؾ أف مف مصمحة الدكؿ النامي
 .بما يتفؽ مع مصالحيا 

في حالة ما إذا كانت البراءة  وككف مف حقفيلمالؾ البراءة  بمكجب اتفاقية التريبس ،أما بالنسبة لمحقكؽ الممنكحة      
لمبيع كبيع كاستيراد المنتج كبذلؾ تككف منع الغير مف صنع كاستخداـ كعرض تتعمؽ بأحد المنتجات المادية أف ي
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مالؾ الحؽ في ماتفاقية تريبس قد تكسعت في حقكؽ مالؾ البراءة عف اتفاقية باريس ، فقد أضافت اتفاقية التريبس ل
 .الحماية  غير مف بيع أك استيراد المنتج محؿمنع ال

مية صناعية يككف لممالؾ حؽ منع أطراؼ ثالثة لـ تحصؿ عمى مكافقة مف عم البراءةكحينما يككف مكضكع       
ـ عرض لمبيع أك بيع أك استيراد عمى األقؿ المنتج الذم يتـ اكمف ىذه األفعاؿ استخد، االستخداـ الفعمي لمطريقة 

 .في فقرتيا )ب( 28راض كىك ما قررتو المادة غالحصكؿ عميو مباشرة بيذه الطريقة ليذه األ

الصناعات الدكائية ىي مف أىـ الصناعات سكاءا في الدكؿ المتقدمة أك الدكؿ النامية ، ذلؾ كتجدر اإلشارة أف       
نما لدكرىا الصناعات ال تتعمؽ فقط بالقدرة عمى المنافسة كاختراؽ األسكاؽ كتحقيؽ عائد اقتصادم ميـ ، ك  أف ىذه  ا 

عمى الرعاية الصحية في أم دكلة كلذلؾ فإف الدكلة نظرا ليذه اآلثار لصحة المكاطنيف كتأثيرىا االجتماعي كأىميتيا 
تتحرز غالبا مف عمؿ أم تغييرات في السياسة الدكائية قد يتأثر بيا المكاطف أك تؤدم إلى رفع تكمفة ىذه الرعاية 

د مارست الدكؿ الصحية كبالتالي التأثير عمى الصحة العامة في المجتمع كمدل الرعاية التي يمقاىا المكاطف كق
 .المتقدمة العديد مف الضغكط اتجاه الدكؿ النامية بيذا الخصكص

األدكية كنشكء منازعات  كقد أدل امتداد الحماية مف الطريقة الصناعية إلى المنتج ذاتو إلى تضاعؼ أسعار     
ضد عدد مف شركات األدكية في أمريكا البلتينية لكي  PFIZERقضائية مف أمثمتيا القضية التي أقامتيا شركة 

دكف حصكليا عمى براءة اختراع عف  تصنيعوعمى براءة تتعمؽ بطريقة  PFIZERبيع دكاء حصمت شركة  تمنعيا مف
 .1المنتج ذاتو

 التفاقيةامف  28كذلؾ أدل التكسع في حقكؽ مالؾ البراءة كخصكصا مالؾ براءة الطريقة الصناعية كفقا لممادة      
فمف المعركؼ أف شركات األدكية الكبرل تقـك بطرح أدكيتيا في العديد مف  ،2راد المكازميتناقص ظاىرة االست إلى

كيتراكح عادة الفرؽ في أسعار  ، سكؽ في ىذه البمدافية كأحكاؿ البمداف العالـ بأسعار تختمؼ كفقا لمظركؼ االقتصاد
نتاج الحصكؿ عمى نفس المنتج مف إ التريبسمف اتفاقية  28كتمنح المادة  ،%80إلى  %20ىذه األدكية ما بيف 

لشركة مالكة البراءة بأسعار نفس الشركة كذلؾ عف طريؽ استيراده مف دكلة أخرل يباع بيا ىذا المنتج عف طريؽ ا
مكانية تكافر ىذا كىك ما يعني أف تحـر دكؿ نامية مف األدكية لمجرد عدـ قدرتيا عمى دفع ثمف الدكاء رغـ إ أقؿ 

كلذلؾ فقد قامت دكلة جنكب إفريقيا باستيراد أدكية اإليدز مف  ،الدكاء مف نفس الشركة بأسعار أقؿ في بمداف أخرل

                                                           
 المرجع السابؽ، أنظر : الصغير) حساـ الديف عبد الغني( ، أسس كمبادئ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية  1

 .230ص                    
2
يتمتع بترخيص  ثالمنتج المحمي بالبراءة بأسعار معقكلة نسبيا ،مف طرؼ ثال استيرادأنو يحؽ ألم دكلة  راد المكازميكيقصد بمبدأ اإلست  

كاؽ المحمية ، إذ يحؽ ألم دكلة عضك في منظمة التجارة العالمية إدخاؿ مستكردات مكازية  سمف المحتكر األصمي بتسكيؽ المنتج في األ
 مى األدكية بأرخص األسعاركىذا مف شأنو تكسيع سكؽ األدكية كيساعد الدكؿ النامية عمى الحصكؿ ع

 182المرجع السابؽ، ص تيـ )خالد(،يمسكيف )عبد الحفيظ (، ل أنظر:
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كىك ما فجر قضية ، 1مف األسعار التي تطرحيا نفس الشركات في جنكب إفريقيا %20اليند بأسعار تصؿ إلى 
مكاجية الدكؿ الصناعية كالشركات المتعددة الجنسيات المنتجة  فياالستيراد المكازم كأدل إلى تكتؿ الدكؿ النامية 

 :2كأىـ ما جاء فيو 2001لمدكاء كأدل بالدكؿ الصناعية إلى إرضاء الدكؿ النامية كذلؾ في مؤتمر الدكحة 
 .ى سعر الدكاء اعتراؼ المؤتمر بتأثير اتفاقية تريبس عم

  .اعترؼ المؤتمر الكزارم بأف اتفاقية التريبس ال يجب أف تمنع الدكؿ مف حماية الصحة العامة
اعترؼ المؤتمر بضركرة تفسير االتفاقية كتطبيقيا بأسمكب يدعـ حؽ األعضاء في حماية الصحة العامة كخاصة 

  .الحصكؿ عمى الدكاء
 الثامنةك  السابعةاعترؼ المؤتمر بكجكب تفسير االتفاقية في ضكء األىداؼ كالمبادئ التي نصت عمييا كؿ مف المادة 

 .مف االتفاقية
 اعترؼ المؤتمر بحؽ الدكؿ في تطبيؽ نظاـ استنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية طبقا لقانكف كؿ دكلة عضك 

ف كاف قد اعترؼ باالستيراد المكازم فإنو ال        نما ىك اتفاؽ  ،لبلتفاقية يعتبر تعديبلكالكاقع أف إعبلف الدكحة كا  كا 
ؿ بالحماية  كالذم يمنع استيراد المنتج المشمك  ،منيا 28 المادةعمى تفسير معيف ألحد البنكد الخاصة باالتفاقية كىك 

 .ازم في مجاؿ الدكاء أحد االستثناءات عمى حقكؽ صاحب البراءة ستيراد المك باالالدكحة عد اعتراؼ مؤتمر كي

 عقكد لمغير باأليمكلة أك التعاقب أك إبراـ اكألصحاب براءات االختراع أيضا حؽ التنازؿ لمغير عنيا أك تخكيمي      
 28لـ تكرده المادة اإلشارة أف ىذا الحؽ الدفاع عنيا أماـ القضاء كتجدر مالؾ البراءة لحؽ ككذلؾ ي،3خيصامنح التر 

نما كرد في منيا تحت عنكاف "اإللغاء كالمصادرة " حيث يعتبر مثكؿ مالؾ  32نص المادة  مف اتفاقية التريبس كا 
مف أىـ الحقكؽ التي  ،تعسفياالبراءة أماـ القضاء  لمنظر في أم قرار يصدر بإلغاء كمصادرة براءة كالذم قد يككف 

 .اءة اتفاقية تريبس لمالؾ البر  خكلتيا

مف اتفاؽ التريبس بعض االستثناءات لمحقكؽ الممنكحة لصاحب براءة االختراع   30مع ذلؾ تجيز المادة ك      
ـ مكضكع البراءة مف دكف حاجة إلى استئذاف صاحب البراءة كمف دكف أف اكذلؾ عندما يمكف لشخص ما استخد

كطنية ، كمف ثـ يتعيف النص عمييا في  قانكنيةعمما بأف ىذه االستثناءات ىي استثناءات  ،كضع قانكني في يككف
يجكز لمبمداف األعضاء منح استثناءات محدكدة مف " عمى أنو 30، حيث تنص المادة  4البراءات الكطني قانكف

اءات بصكرة غير معقكلة مع الحقكؽ المطمقة الممنكحة بمكجب براءة االختراع ، شريطة أف ال تتعارض ىذه االستثن

                                                           
 .185رشداف)سمماف الرشداف (، المرجع السابؽ ، ص  أنظر :  1
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لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح  المشركعةكأف ال تخؿ بصكرة غير معقكلة بالمصالح  لمبراءةاالستخداـ العادم 
 . الثالثة"لؤلطراؼ  المشركعة

كالممنكحة لمالؾ البراءة لـ يرد في اتفاقية  30كتجدر اإلشارة إلى أف االستثناءات المنصكص عمييا في المادة      
مف الحقكؽ االستئثارية لمالؾ  شيءباريس أم ذكر أك إشارة ليا نظرا ألف اتفاقية باريس لـ تنص أصبل عمى أم 

   البراءة .

ككذلؾ  ،سابقا اإلستيراد المكازم كخاصة في مجاؿ المنتجات الدكائية كتعتبر مف االستثناءات التي تحدثنا عنيا    
تعد مف االستثناءات األعماؿ التي تقتصر عمى نطاؽ محدكد كتتخذ طابعا خاصا مثؿ استعماؿ االختراع ألغراض 

ة طبقا ككذا تحضير الدكاء المشمكؿ بالحماية عف طريؽ البراءة في الحاالت الفردي ،ؿ تجاريةاشخصية كليس ألعم
 .1لتذكرة العبلج التي يعدىا الطبيب المعالج

تريبس نصيبا كافرا كرستو المادة  اتفاقيةمف التنظيـ في  قد ناؿ مجاؿ التراخيص اإلجباريةكتجدر اإلشارة إلى أف      
كلعؿ أىمية ىذا التنظيـ تنبع مف أف اتفاقية التريبس قد خرجت في ىذا الشأف خركجا كاضحا  ،مف ىذه االتفاقية 31

 كاضحاكالذم بدا  ،عما كاف عميو الكضع قبميا مف ترؾ قدر مف الحرية لمدكؿ بشأف تنظيـ التراخيص اإلجبارية فييا
ار مثؿ ىذا النكع مف التراخيص رغـ ما كضعتو ىذه االتفاقية مف شركط لضبط إصد ،(1883في اتفاقية باريس )

 .كلتقييد سمطة المشرع الكطني في استعماؿ حقو في مكاجية أصحاب البراءات في القياـ باستغبلليا 

ذا كانت اتف        2اتفاقية باريسمف  5كط كالضكابط الكارد ذكرىا في المادة اقية التريبس قد أحالت إلى الشر كا 
بمجرد اإلحالة لما  المكضكعلـ تكتؼ في معالجتيا ليذا  -اتفاقية تريبس-يابتطبيقيا فإنكألزمت الدكؿ األعضاء فييا 

نما تناكلت في المادة ،جاء في اتفاقية باريس في ىذا الصدد  عنكاف  تحتأحكاما خاصة بالتراخيص اإلجبارية  31كا 
كتتمثؿ حاالت منح باريس  لـ تكردىا اتفاقية "،االستخدامات األخرل بدكف الحصكؿ عمى مكافقة صاحب الحؽ"

 اإلجبارم في : صالترخي

القكمية كاألكضاع الممحة حاالت الحركب كيقصد بالطكارئ  حاالت الطكارئ القكمية كاألكضاع الممحة     
الزالزؿ كالككارث الطبيعية كاألكبئة كغيرىا مف الحاالت التي تستدعي تظافر الجيكد عمى مستكل الدكؿ لمخركج منيا، 
ففي ىذه الحالة تقـك الدكلة بإصدار التراخيص اإلجبارية دكف انتظار التفاكض مع صاحب البراءة ، كما تممؾ الحرية 
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 تعد حالة قكمية طارئة أك حالة ممحة لمغاية  كانت الظركؼ أك الحالة الطارئة التي تمر بياة في تقدير ما إذا الكامم
 .1ال ـأ

كيقصد بو أال يككف االستخداـ بغرض الربح كما يقصد بو الحاالت  االستخداـ غير التجارم لؤلغراض العامة     
سمحة مثبل أك حاالت كاالختراعات المتعمقة بتطكير األ اإلختراعالتي يككف ىناؾ مصمحة لمدكلة في استغبلؿ 

 .ك بحماية األمف القكمي أك الغذائي أك الصحة العامة كسبلمة البيئة ستخداـ المتعمقة بالبحث العممي أاال

كىنا يككف منح الترخيص اإلجبارم لمرد عمى الممارسات المضادة لممنافسة  الممارسات المضادة لممنافسة     
دارية تقرر أف الممارسات فعبل مضادة لممنافسة ، كمف أىـ صكر  حكيككف ىذا المن بعد اتخاذ اجراءات قضائية كا 
خيص أك التمييز عف التر  االمتناع، في المعاممة مف حيث األسعاري تعتبر مضادة لممنافسة التمييز الممارسات الت

 . 2بيف المعاممة بيف طالبي الترخص الكاحد

 انمبارم عمى سبيؿ الحصر كا  اإلج كالكاقع أف اتفاقية التريبس لـ تحدد الحاالت التي يجكز فييا منع الترخيص     
ة أمثمة أخرل تتعمؽ إذ يمكف إدخاؿ عد ،األمثمةبيذه  ذلؾ فإف الدكؿ يمكنيا عدـ التقيدعض األمثمة فقط ، كلب أكردت

لحؽ الدكؿ في منح التراخيص اإلجبارية شركط معينة  االتفاقيةلكف رغـ تقرير ،بالصحة العامة أك المصمحة العامة 
 ثحي ،)ج(الفقرة  31إال أنيا استثنت مف ذلؾ االختراعات التي تتعمؽ بتكنكلكجيا أشباه المكصبلت في المادة 

كفي حالة األغراض العامة غير التجارية  حالةص اإلجبارم في ىذه الفقرة في حصرت االتفاقية إمكانية منح الترخي
 .أك إدارية أنيا غير تنافسيةجراءات قضائية رسات التي تقرر بعد اتخاذ إماتصحيح الم

ذا كانت اتفاقية التريبس قد        عرضت لبعض األكضاع التي يجكز عمى إثرىا منح ترخيص إجبارم فإف الدكؿ تكا 
فقد  ،ة النص عمى حاالت أخرل تتعمؽ بالمصمحة العامة كالصحة العامةيالنامية يمكنيا كفقا لممادة الثامنة مف االتفاق

نصت المادة الثامنة عمى حؽ الدكؿ في اتخاذ التدابير البلزمة لحماية الصحة العامة كالتغذية كخدمة المصمحة العامة 
ىذه التدابير   اتساؽ شريطة،االقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية فييا  في القطاعات ذات األىمية الحيكية لمتنمية

لذلؾ فإنو استنادا  ،بشأف الترخيص اإلجبارم 31مع االتفاؽ الحالي كىك ما يعني مراعاة الشركط التي كضعتيا المادة 
إجبارية في مجاؿ األدكية النص في تشريعاتيا الكطنية عمى إمكانية منح تراخيص  يجكزمف االتفاقية  8إلى المادة 

كذلؾ يمكف النص عمى منح تراخيص إجبارية لممنتجات  ،في حالة عدـ كفايتيا في السكؽ المحمية أك غبلء أسعارىا
 التي تككف مفيدة لمبيئة أك تؤدم إلى تحسيف البيئة أك الصحة العامة .
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اإلجبارم مع ضركرة دفع التعكيضات العادلة كفي كؿ األحكاؿ يمـز إخطار مالؾ البراءة بإصدار الترخيص      
  . 1حسب ظركؼ كؿ حالة مف الحاالت كمراعاة القيمة االقتصادية لمترخيص

معانا في الحماية       تتمثؿتقرر قاعدتيف منيا  34نجد أف المادة الممنكحة لبراءة اإلختراع بمكجب اتفاقية تريبس كا 
 نتاج منتج جديد بالبراءة كتمؾ التي استخدمت في إثبل بيف طريقة اإلنتاج المشمكلة لو اافتراض أف ىناؾ تم فياألكلى 

اإلثبات كذلؾ عكس القكاعد العامة يقع عمى المدعى عميو لكي يثبت أف الطريقة التي استخدميا  عبئأف الثانية ك 
فعبل كلـ يقؼ  استخدمتالتي  البراءة مف تحديد الطريقة يالحؽ ف ، إذا لـ يتمكف صاحب المبرأةتختمؼ عف تمؾ 

نما مد النطاؽ الزمني لمحماية  األمر في تكفير الحماية عف طريؽ براءة االختراع لكؿ مف أسمكب اإلنتاج كالمنتج ، كا 
 . 2ت الدكلة العضك ذلؾنة كحد أدنى يمكف أف يزداد إذا رأس 20ليصؿ إلى 

 الفقرة الثانية
 الصناعية والتصميمات التخطيطيةلتصميمات والنماذج الحماية الخاصة با

ية لمختمؼ االبتكارات سكاء التصميمات كالنماذج الصناعية أك ئالحما القكاعداستحدثت اتفاقية تريبس جممة مف      
كؼ نستعرض سك  ،الخاصة بيا السابقة عمى التريبس إضافة إلى ما جاءت بو االتفاقيات  ،التصميمات التخطيطية

 الحمائية لكؿ نكع تباعافيما يمي القكاعد 

كاستحدثت بعض ليا جاءت اتفاقية تريبس لتحقيؽ حماية دكلية ميمات كالنماذج الصناعية فقد صفبالنسبة لمت     
اتجة عنيا كاالستثناءات المسمكح الحماية كالحقكؽ الن متطمباتمنيا مبينة  25،26األحكاـ الخاصة بيا في المادتيف 

 ،غير أنيا لـ تكرد تعريفا ليا.بيا كالحد األدنى مف الحماية 

بفقرتييا قد كضعت شركطا لحماية التصميمات كالنماذج  25فيما يتعمؽ بمتطمبات الحماية نجد أف المادة      
 .تقـك أساسا عمى الجدة كاألصالة  الصناعية 

كما ال يجب  ،أف يككف الرسـ أك النمكذج في مجممو جديدا أم غير معركؼ مف قبؿ وب فيقصد شرط الجدةأما      
كما يجب أف يككف الرسـ أك  ،أف يككف منسكخا أك منقكال عف رسـ أك نمكذج سابؽ مشابو لو فيككف مطابقا تماما

ممكية الصناعية النمكذج الصناعي متميز ذا تعبير مبتكر يظير في المجيكد الشخصي الذم ينشأ بو كحده حؽ ال
 لمرسـ أك النمكذج .
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كال يمـز أف يككف الرسـ أك النمكذج جديدا تماما في كؿ جزئياتو بؿ يكفي أف يككف جديدا في معظـ جزئياتو     
ة أنو يكيقصد بالجدة النسب ،1كبعبارة أخرل فإنو يمـز في الرسـ أك النمكذج الجدة المطمقة ، بؿ تكفي الجدة النسبية

ك النمكذج الصناعي في شكمو النيائي أك اإلجمالي شيئا جديدا مبتكرا كلك دخؿ في تككينو أجزاء تفتقر يمثؿ الرسـ أ
 .2إلى الجدة

التي تممييا  لمتصميماتف اتفاقية التريبس قد أجازت مع ذلؾ لمدكؿ األعضاء فييا اإلمتناع عف منح الحماية إال أ     
ف تكافر في ىذه التصميمات شرط الجدة الذم تطمبتو االتفاقية  عادة االعتبارات الفنية أك الكظيفة العممية كذلؾ حتى كا 

 إلسباغ الحماية القانكنية عمييا .

فيتعمؽ  أما الشرط اآلخر الذم كضعتو االتفاقية بخصكص منح الحماية لمتصميمات كالنماذج الصناعية    
بضماف أف ال تسفر متطمبات منح  فيجب عمى البمداف األعضاء في االتفاقية أف تمتـز،ات المنسكجات بتصميم

ضعاؼ غير معقكؿ لفرصة إعف  ،رىاشكاليفيا أك فحصيا أك نالسيما فيما يتعمؽ بت ،الحماية لتصميمات المنسكجات
الصناعية أك  لمتصميماتالسعي لمحصكؿ عمى الحماية كلمبمداف حرية الكفاء بيذا االلتزاـ مف خبلؿ القانكف المنظـ 

أف كىك اتجاه جديد لـ يسبؽ ألم مف االتفاقيات الدكلية التي تناكلت ىذا المكضكع ،القانكف المنظـ لحقكؽ المؤلؼ 
  .ىك مناسب ليا مف أحكاـ ؽ قدرا مف المبلئمة لكؿ دكلة عضك ألف تتبنى ماحقيأخذت بو ، لذا نرل أنو 

بس منيا بعدة ضكابط تتعمؽ بالحقكؽ الممنكحة لصاحب التصميـ أك يفقد خرجت اتفاقية تر  26ما المادة أ      
يمكف إعطاء  26فبمكجب الفقرة األكلى مف المادة  ،النمكذج الصناعي كبعض االستثناءات الممكنة ككذا مدة الحماية

الصناعي المتمتع بالحماية الحؽ في منع الغير الذم لـ يحصؿ عمى مكافقة مف صنع أك بيع أك  التصميـصاحب 
قد تـ لغرض ، كذلؾ إذا كاف أحد ىذه األفعاؿ  لمعظمومنسكخ أك المجسدة لو أك  راد السمع المحتكية عمى تصميـياست

 تجارم 

لمدكؿ األعضاء أف تمنح استثناءات محدكدة مف حماية التصميمات  26جازت الفقرة الثانية مف المادة في حيف أ      
الصناعية إال أنيا اشترطت لمنح ىذه االستثناءات أال تتعارض بصكرة غير معقكلة مع اإلستخداـ العادم لمتصميمات 

عقكلة بالمصالح المشركعة لصاحب التصميـ المتمتع بالحماية الصناعية المتمتعة بالحماية كأال تخؿ بصكرة غير م
كالكاقع ،عمى مصالحو المشركعة اعتداء يككف في منح ىذا االستثناء  أالفقد اشترطت االتفاقية كذلؾ ،كمراعاة لمغير 

د أف النص عمى منح االستثناءات عمى ىذا النحك مف شأنو أف يمنح سمطة تقديرية لمدكؿ األعضاء بشأف تحدي
فائدة ، كتنظيـ المسألة عمى نحك يكفؿ تحقيؽ أقصى الضكابط البلزمة لمنح الحماية لمتصميمات كالنماذج الصناعية 

 كار التصميمات كالنماذج الصناعية.ممكنة مف ابت

                                                           
 8، ص 2010لمنشر ،  المشرقةاآلفاؽ الشارقة،  محمد )حسف عبد اهلل(، الممكية الفكرية ، أنظر:  1
 .51المرجع السابؽ، ص البياتي )صداـ سعد اهلل محمد (، : أنظر  2
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 سنكات كحد أدنى بمعنى يمكف لمدكؿ أف ترفع 10مدة ال تقؿ عف بأما مدة الحماية فقد قدرتيا اتفاقية التريبس      
 .1ىذه المدة ألعمى مف ذلؾ إف رغبت ىي في ذلؾ

تعتبر ىذه األخيرة ف ،المتكاممة  لمدكائرالتصاميـ الطكبكغرافية أما بالنسبة لمتصميمات التخطيطية أك ما يعرؼ ب     
  ( التي سبؽ تناكلياIPIC)1989فقد اىتـ المشرع كخصيا بالتنظيـ مف خبلؿ اتفاقية كاشنطف  ،مف المصنفات الرقمية

 .  IPICخبلؿ اتفاقية تريبس التي أعادت إحياء ىذه االتفاقية كذلؾ باإلحالة إلى بعض أحكاـ اتفاقيةمف ككذا 

مف اتفاقية التريبس كالتالي "تكافؽ البمداف األعضاء عمى منح الحماية لمتصميمات  35حيث جاء نص المادة      
 3كالفقرة  12ككذلؾ المادة  7إلى  2التخطيطية )التصاميـ الطكبكغرافية ( لمدكائر المتكاممة كفقا ألحكاـ المكاد مف 

 دة الممكية الفكرية فيما يتعمؽ بالدكائر المتكاممة " مف معاى 6مف المادة  3باستثناء الفقرة  16مف المادة 

سكؼ نقتصر في ىذا ، ك  38إلى  35التخطيطية في المكاد مف  التصميماتكقد تناكلت اتفاقية تريبس حماية      
سبؽ لالمكضع عف الحديث فقط عما استحدثتو اتفاقية تريبس مف أحكاـ تعمقت بنطاؽ الحماية كمدة الحماية نظرا 

 . ااتفاقية كاشنطف بالدراسة سابق تناكؿ

كالتي  36كبمكجب اتفاقية تريبس فقد كرد نطاؽ حماية التصميمات التخطيطية لمدكائر المتكاممة في نص المادة       
التي ترد عمى التصميمات التخطيطية غير قانكنية إذا ما نفذت دكف الحصكؿ عمى اعتبرت عددا مف األفعاؿ 

 .كالتكزيع بشكؿ أك بآخر ألغراض تجارية  ىي اإلستيراد كالبيع  عاؿه األفترخيص مف صاحب الحؽ كىذ

أما محؿ الحماية في ىذا الصدد فقد حددتو ذات المادة بأنو يشمؿ ما تمتع بالحماية مف كؿ مف التصميمات       
تتضمف ىذه الدائرة  التخطيطية أك الدكائر المتكاممة التي تتضمف تصميما تخطيطيا متمتعا بالحماية ، أك أم سمعة

بقدر ما تظؿ متضمنة تصميما منسكخا بصكرة قانكنية، كبذلؾ بسطت اإلتفاقية حمايتيا عمى التصميمات التخطيطية 
حماية االتفاقية كفرت  فقدفي كافة المراحؿ التي يمكف تصكر استغبلليا فييا بصكرة غير مشركعة كبعبارة أخرل 

أك  ،ارىا كحدات مستقمة أك باعتبارىا مككنات أك أجزاء في دكائر متكاممةلمتصميمات التخطيطية في ذاتيا كباعتب
 . 2حتى في الصكرة النيائية التي يمكف أف تستغؿ فييا ىذه التصميمات كيقصد بيا السمعة المنتجة

حيث أخرجت األفعاؿ المنصكص عمييا ،ذلؾ بحكـ ىاـ في ىذا الصدد  بعدمف االتفاقية  37ثـ جاءت المادة      
) االستيراد كالبيع كالتكزيع ( مف نطاؽ التحريـ في الحاالت التي تتعمؽ بالدكائر  36كالكارد ذكرىا في المادة  اسابق

رة متكاممة كيذه الدائرة ئأك أم سمعة تتضمف دا ،تخطيطيا منسكخا بصكرة غير قانكنيةالمتكاممة التي تتضمف تصميما 
كذلؾ حيف ال يككف الشخص الذم يقـك بيذه ، (بصكرة غير قانكنيةتحتكم عمى تصميـ تخطيطي منسكخ ) ،السابقة

                                                           
 مف اتفاقية التريبس   3الفقرة  26 راجع : المادة    1
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األفعاؿ أك يأمر بالقياـ بيا عمى عمـ أك لـ تكف لديو أسباب معقكلة لمعمـ ، عند الحصكؿ عمى الدكائر المتكاممة أك 
 .بالسمعة المتضمنة ليذه الدائرة بأنيا تتضمف تصميما منسكخا بصكرة غير قانكنية 

ثـ يتمقى ،بالفعؿ طمبيا ككف قد ينة أك رض الذم يككف لدل الشخص فيو كميات مخزك فذات المادة ال ثـ تناكلت     
بعد ذلؾ إخطارا كافيا بأف التصميـ التخطيطي المكجكد في ىذه الكميات قد تـ نسخو بصكرة غير قانكنية ، حيث 

ع  ياالستيراد ،الب)مف الصكر المذككرة ميا في أماىذه الكميات استخدتفاقية في مثؿ ىذه الحالة لصاحب أجازت اال
عمى أف يككف ممزما في مثؿ ىذه الحالة بأف يدفع لصاحب الحؽ في البراءة مبمغا يعادؿ العكائد المعقكلة ،التكزيع( 

التي يمكف أف يستحقيا صاحب الحؽ بمكجب ترخيص متفاكض عميو بحرية بشأف ىذا التصميـ التخطيطي مع التقيد 
 والتريبس في حالة صدكر أم ترخيص إجبارم لتصميـ طكبكغرافي أك باستخدام مف اتفاقية 31ة باحتراـ نص الماد

أجازت ىذه المادة إصدار تراخيص إجبارية  ذإ ،بكاسطة أك لحساب الحككمة دكف ترخيص مف صاحب الحؽ
 .1أك لمكاجية ممارسة ضارة بالمنافسةض االستخداـ العمني غير التجارم ألغرا

 1989 (IPIC)مف اتفاقية كاشنطف  2الفقرة  6كتجدر اإلشارة إلى أف االستثناءات المنصكص عمييا في المادة      
 . 2منيا االستفادةلـ تمغيا اتفاقية تريبس كيمكف لمدكؿ النامية 

سنكات تبدأ مف تاريخ تسجيؿ التصميـ أك مف تاريخ أكؿ 10لمدة الحماية كىي  األدنىكقد حددت االتفاقية الحد      
تشترط التسجيؿ لمنح الحماية  كؿ تشترط التسجيؿ ، أما في الدكؿ األعضاء التي ال استغبلؿ تجارم لو إذا كانت الد

نقضاء مدة الحماية األم مف ىذه الدكؿ النص عمى  سنكات كقد أجازت 10تككف حماية التصميمات لمدة ال تقؿ عف 
 . 3سنة عمى كضع التصميمات التخطيطية 15بعد مضي 

رجعت القكة ليذه االتفاقية مف جية كمف جية أف تككف قد ة تريبس لبعض أحكاـ اتفاقية كاشنطكبإحالة اتفاقي     
أخرل نزعت منيا النقاط التي كانت الدكؿ النامية تتمسؾ بيا كتأمؿ أف تدخميا في اتفاقية التريبس ، فمثبل استثنت 

مف اتفاقية كاشنطف التي تعطي الدكؿ األعضاء الحؽ في منح التراخيص اإلجبارية بشكؿ كاسع  6مف المادة  3الفقرة 
كثيرة تجعؿ مف كضكابط في حيف أف التراخيص اإلجبارية التي أجازتيا التريبس محددة بحاالت قميمة كبشركط  نسبيا

فرضتيا فمف تككف  الصعب عمى الدكؿ أف تفرض ىذه التراخيص دكف أف تقع في مخالفة ألحكاـ االتفاقية ، كحتى لك
 أك لغرض ضبط المنافسة في السكؽ  كاألمف القكمي نما لمضركرة القصكلا  ة كالتكنكلكجية ك ألغراض التنمية الصناعي

                                                           
 الفكرية الحماية القانكنية لمممكية الصناعية كفقا التفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية أنظر : محمديف )جبلؿ كفاء(،  1

 . 95،96المرجع السابؽ ، ص  ،التريبس()                    
 كأيضا: 
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ة كتقكية يفميس لمدكؿ تحت أحكاـ )التريبس( أف تفرض تراخيص إجبارية لغرض نقؿ التكنكلكجيا لمصناعات المحم
عتو نكلذلؾ م، ليو كالدكؿ الصناعية تخشى منوالذم كانت الدكؿ النامية تتطمع إ األمر ،اإلقتصاد الداخمي

إلى ؾ(  عمييا في الفقرات )أ عمى تطبيؽ الشركط المنصكص 37ث نصت الفقرة األخيرة مف المادة التريبس( حي)في
  .1فيما يتعمؽ بالتراخيص اإلجبارية 31مف المادة 

 الفقرة الثالثة
 بس )األسرار التجارية(يح عنها في اتفاقية تر حماية المعمومات غير المفص

مف الجزء الثاني منيا نظاما لحماية األسرار التجارية أطمقت عميو  كضعت اتفاقية تريبس في القسـ السابع      
الممكية الفكرية  عدادكأدخمتو في  39في مادة كحيدة ىي المادة  و"حماية المعمكمات غير المفصح عنيا " كتناكلت

 .، كىك أمر مستحدث لـ يتـ تناكلو في االتفاقيات السابقة الصناعية 

تفاقية التريبس لـ تقدـ تعريفا لممعمكمات غير المفصح عنيا تاركة لمتشريعات الكطنية تجدر اإلشارة إلى أف ا     
لمدكؿ األعضاء حرية كضع التعريؼ الذم يخدـ مصالحيا الكطنية كما أنيا لـ تحصؿ نطاؽ ىذا الحؽ في مجاؿ 

نما اعتبرت المعمكمات التي تتكفر عمى السرية كتعكد بمنفعة اقتصادم تكنكلكجي معيف اقتصادية عمى حائزىا  ،كا 
الذم بذؿ جيكدا معقكلة لمحفاظ عمى سريتيا متمتعة بالحماية ميما كاف المجاؿ الذم تنتمي إليو لكنيا سعت إلى 
تكحيد تسمية ىذا العنصر عف طريؽ استعماؿ مصطمح" المعمكمات غير المفصح عنيا" ،نظرا إلختبلؼ التشريعات 

طمح "أسرار التجارة "،فيما تستعمؿ الدكؿ صؿ الكاليات المتحدة األمريكية مالكطنية في تسمية ىذا الحؽ، حيث تستعم
نجمترا "المعمكمات السرية".  األكركبية مصطمح "المعرفة الفنية"، كا 

أك المعمكمات غير المفصح عنيا "المعمكمات التي تككف نتاج  التجاريةكيقصد بالمعمكمات السرية أك األسرار      
يا صاحبيا كاحتفظ بسريتيا ، كيككف ليا قيمة تجارية تنشأ عف ىذه السرية ، كمف ذلؾ أم جيكد كبيرة تكصؿ إلي

تجارية تصميـ أك أسمكب أك طريقة أك مجمكعة مف المعمكمات الفنية أك برنامج معيف يتضمف معارؼ فنية ليا قيمة 
 ."2ذاتياب

التجارية بأنيا "كؿ معمكمات تشمؿ كؿ كصؼ أك كقد عرؼ القانكف األمريكي المكحد ألسرار التجارة األسرار      
تصميـ أك مجمكع أك برنامج أك أسمكب أك كسائؿ أك فف صناعي أك طريقة تككف ليا قيمة اقتصادية في حد ذاتيا 
قائمة أك محتممة نظرا ألنيا غير معركفة عمكما لؤلشخاص الذيف يستطيعكف اإلستفادة مف كشؼ ىذه المعمكمات 

 .3ؿ جيكدا معقكلة بحسب الظركؼ لمحفاظ عمى سريتيا"بكسائؿ مشركعة تبذ
                                                           

ساتفاقية التريبؾ مف  -الفقرات أ 31راجع : المادة   1  
) عبد المنعـ ( ، المرجع السابؽ ، ص   2  .65أنظر :زمـز
3
 10ياسية ،المجمد سأنظر :آيت تفاتي)حفيظة(، حماية المعمكمات غير المفصح عنيا في اتفاقية تريبس ، مجمة الحقكؽ كالعمـك ال  
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تنصب الحماية المقررة لممعمكمات غير المفصح عنيا عمى مف اتفاقية التريبس  2،3الفقرتيف  39ككفقا لممادة      
سيطرتيـ المعمكمات السرية التي تخص األشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف كتقع تحت ىي  نكعيف مف المعمكمات

البيانات كالمعمكمات األخرل التي تقدـ إلى الجيات الحككمية المختصة مف أصؿ الحصكؿ عمى ، ك قانكنيةبصكرة 
 ترخيص بتسكيؽ األدكية أك المنتجات الكيميائية الزراعية .

مف االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية حماية كبل  39كقد فرضت الفقرة األكلى مف المادة      
بشأف  1967مكرر مف اتفاقية باريس  10النكعيف مف المعمكمات عف طريؽ القكاعد المنصكص عمييا في المادة 

مف  2،3عتداء عمى نكعي المعمكمات المشار إلييا في الفقرتيف كىذا يعني أف اإل،  1قمع المنافسة غير المشركعة
ـز الدكؿ األعضاء بأف تكفؽ نظاميا القانكني المشركعة ف كتمتعماؿ المنافسة غير أ يعتبر عمبل مف 39المادة 

 .لمراعاة ذلؾ 

لحماية المعمكمات غير المفصح عنيا ، حيث أنيا لـ تعترؼ لحائز  كأداةكتستبعد اتفاقية التريبس فكرة الممكية       
 يخالؼ بأسمكبالمعمكمات السرية بالحؽ في ممكيتيا ، بؿ حضرت عمى الغير الحصكؿ عمى المعمكمات كاستخداميا 

العادات الشريفة التجارية ، فأقامت نظاـ الحماية عمى أساس مكاجية اإلنحراؼ عف السمكؾ القكيـ كالعادات الشريفة 
الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية ىذا اإلنحراؼ مف قبيؿ أعماؿ المنافسة غير في التعامؿ ، كأكجبت عمى 

 . 2المشركعة
ساس حماية المعمكمات غير المفصح عنيا في الفقرة األكلى منيا مف االتفاقية أ 39أف حددت المادة كبعد      

انية الشركط الكجب تكافرىا في تمؾ المعمكمات حيث تحظى بالحماية كيحؽ لحائزىا منع اإلفصاح ثأكردت الفقرة ال
 السرية  كىذه الشركط ىي ،كذلؾ مف الحصكؿ عمييا أك استخداميا دكف الحصكؿ عمى مكافقة منو عنيا لمغير كمنعو

كالمقصكد بيا حسبما جاءت بو االتفاقية ، أال تككف المعمكمات سكاءا في مجمكعيا أك في الشكؿ كالتجميع الدقيقيف 
أف ،المعمكماتلمككناتيا معركفة عادة أك سيمة الحصكؿ عمييا مف قبؿ أشخاص في أكساط المتعامميف في نكع تمؾ 

اتباع حائز المعمكمات االجراءات البلزمة لمحفاظ عمى  ، كأيضامات نتيجة لككنيا سريةتككف القيمة التجارية لممعمك 
 . 3سرية المعمكمات

                                                           
 راجع : تفصيؿ الحديث عف المنافسة غير المشركعة في اتفاقية باريس السابؽ تناكليا في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ   1
 في الدكؿأنظر : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية المعمكمات غير المصفح عنيا كالتحديات التي تكاجو الصناعات الدكلية    2

  التريبس( شمؿ مكقؼ حقكؽ الممكية الفكرية )اتفاقية  النامية ، دراسة االتفاقية مف الجكانب المتصمة بالتجارة مف                     
 108، ص  2005 ،دار الفكر الجامعي ، سكندرية إلا ،القانكف المصرم                     

 كراجع : المنافسة غير المشركعة في اتفاقية باريس السابؽ تناكليا في الفصؿ األكؿ 
3
 لتفصيؿ أكثر حكؿ ىذه الشركط     

  ناعات الدكلية في الدكؿ النامية أنظر : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، حماية المعمكمات غير المصفح عنيا كالتحديات التي تكاجو الص
 118-113ص  ص، نفسوالمرجع  
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كالصناعات الكيميائية  الدكائيةنجد أف اتفاقية تريبس قد خصت الصناعات  39مف المادة  3كبالرجكع إلى الفقرة      
الزراعية بنكع خاص مف الحماية دكف غيرىا مف الصناعات أك المجاالت التكنكلكجية األخرل ، عف طريؽ حماية 

مف أجؿ الحصكؿ عمى البيانات السرية أك المعمكمات األخرل التي يمـز تقديميا إلى الجيات الحككمية المختصة 
جديدة ، إذ أكجبت المادة  كيميائيةالزراعية التي تحتكم عمى كيانات  يميائيةالكأك المنتجات  األدكيةترخيص بتسكيؽ 

مف االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية  حماية تمؾ المعمكمات أك البيانات عف  3الفقرة  39
  .ف اإلفصاح عنيا إال عند الضركرةاالستخداـ التجارم غير العادؿ كم

فإف حماية المعمكمات المقدمة إلى جية الحككمة المختصة لمترخيص  3في فقرتيا  39إلى المادة كبالرجكع      
 .بتسكيؽ األدكية أك المنتجات الكيميائية الزراعية تتكقؼ عمى تكافر الشركط التالية إضافة إلى الشركط السابؽ ذكرىا

كيقارب ىذا الشرط شرط السرية كمحؿ  كيميائية جديدةاحتكاء المنتج الدكائي أك الكيميائي الزراعي عمى كيانات       
كبالتالي فإف المنتج يجب أف يحتكم عمى معمكمات متعمقة بتركيبة كيميائية الجديدة  السرية ىنا ىك الكيانات الكيميائية

 1لمطمكبةجديدة ، أما إف سبؽ نشرىا أك اإلعبلف عنيا بأم صكرة كانت فإنيا تفتقد إلى ىذا الشرط كمف ثـ لمحماية ا
ف يككف تقديـ البيانات إلى الجية الحككمية المختصة الزما لمحصكؿ عمى ترخيص بتسكيؽ األدكية أك المنتجات أك 

الكيميائية الزراعية ، فبل تشمؿ الحماية إال البيانات التي يجب تقديميا لمحصكؿ عمى ترخيص بالتسكيؽ بمعنى ال 
دكائية تقدـ بغية الحصكؿ عمى ترخيص بتسكيؽ المنتجات غير التنصب الحماية عبى البيانات كالمعمكمات التي 

كمف ثـ ال تمتد الحماية مثبل إلى البيانات التي تقدـ لمحصكؿ عمى ترخيص  ،الزراعية كالمنتجات غير الكيميائية
 .2بتسكيؽ المنتجات الغذائية

قي قد بذؿ مف أجؿ التكصؿ إلى ىذه يبذؿ جيكد كبيرة لمكصكؿ إلى المعمكمات بمعنى أف يككف ىناؾ جيد حق      
 المعمكمات كإنفاؽ األمكاؿ مف أجؿ إعداد المكاد الخاصة بالتركيبة الكيميائية أك بناء معامؿ خصيصا ليذا الغرض 

مف أجؿ مف حماية البيانات أك المعمكمات التي تقدـ إلى الجيات الحككمية المختصة ف الغرض فإ ،كعمكما     
ىك منع االستخداـ التجارم غير العادؿ لتمؾ  ،بتسكيؽ األدكية أك المنتجات الكيميائية الزراعيةالحصكؿ عمى ترخيص 

كىذا اإللتزاـ ىك إلتزاـ باإلمتناع  ،لمغير كالمعمكمات البياناتككذا اإللتزاـ بعدـ اإلفصاح عف  ،البيانات كالمعمكمات
  تمؼ عف اإللتزاـ بتأميف المعمكماتف ثـ فيك يخكم ،كالمعمكمات لمغير البياناتعف عمؿ كمحمو عدـ كشؼ سرية 

 ىك اإللتزاـ بالقياـ بعمؿ كىك حفظ المعمكمات في مكاف آمف لمنع كصكؿ الغير إلييا أك أف ىذا اإللتزاـ األخيرحيث 
 .3تسربيا

                                                           
 . 111)ببلؿ عبد المطمب ( ، المرجع السابؽ، ص بدكم أنظر :   1
 .123الصغير) حساـ الديف عبد الغني ( ، حماية المعمكمات غير المفصح عنيا ، المرجع السابؽ ، ص :أنظر   2
 المشترؾالصغير )حساـ الديف عبد الغني(، قضايا عالمية جديدة في مجاؿ الممكية الفكرية ، كرقة عمؿ مقدمة إلى اإلجتماع أنظر :  3 

 15، ص  2005مام  23،24بيف الكيبك كجامعة الدكؿ العربية حكؿ الدكؿ العربية ، القاىرة ،  
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لمترخيص عمى أف حظر اإلفشاء عف البيانات أك المعمكمات السرية التي تقدـ إلى الجيات الحككمية المختصة 
أك المعمكمات اإلفصاح  البياناتجازت اتفاقية التريبس لمجية الحككمية التي قدمت إلييا أإذ  ،بالتسكيؽ ليس مطمقا

في كالثانية  ،1كاف اإلفصاح عنيا ضركريا لحماية الصحة العامة إذا ،تتمثؿ الحالة األكلى فيماعنيا لمغير في حالتيف 
لضماف أف البيانات أك المعمكمات السرية لف تستخدـ استخداما تجاريا غير  حالة اإلفصاح المقترف باتخاذ خطكات

كمف األمثمة عمى ذلؾ  في حالة الترخيص اإلجبارم الذم تمنحو جية اإلدارة لممرخص لو الستغبلؿ إحدل  ،عادؿ
ص دكف أف تفصح خيىذا التر مثؿ  اإلدارةبراءات اإلختراع الخاصة بمنتج دكائي إذ يبدك مف غير المنطقي أف تمنح 

لممرخص لو عف كافة المعمكمات التي يستطيع مف خبلليا استغبلؿ البراءة عمى أفضؿ نحك ممكف ، كليا أف تمزمو 
  2بالحفاظ عمى سرية ىذه المعمكمات بكافة الصكر الممكنة ، كأال يشغميا إال فيما خصصت لو مف غرض دكف تجاكز

  .عمى مدة حماية المعمكمات غير المفصح عنيا كتجدر اإلشارة إلى أف اتفاقية تريبس لـ تنص

 الرابعةالفقرة 
 ة تريبسفي التراخيص التعاقدية في اتفاقيالممارسات غير التنافسية 

تريبس  المنصكص عمييا في اتفاقية  يربط الكثيركف بيف أحكاـ الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية     
صناعية كفيما يمي سنكضح لة باريس لحماية الممكية االمنصكص عمييا في اتفاقيالمشركعة كبيف المنافسة غير 

 العبلقة بينيما :

اعتبرت المنافسة مف قبيؿ األعماؿ التي تيدد حقكؽ  الصناعيةفعندما جاءت اتفاقية باريس لحماية الممكية      
عضاء أف تكفؿ لرعايا دكؿ االتحاد حماية فعالة الممكية الفكرية الصناعية ، كفي ىذا الصدد ألزمت االتفاقية الدكؿ األ

، ثـ جاءت اتفاقية ) تريبس( كأقرت مف حيث المبدأ تطبيؽ أحكاـ المادة 3في مكاجية المنافسة غير المشركعة التجارية
 .4) ثانيا( مف اتفاقية باريس المتعمقة بالمنافسة غير المشركعة10

ىي أحكاـ تتعمؽ بجانب آخر غير الذم  40سـ الثامف منيا في المادة إال أف ما تضمنتو اتفاقية التريبس في الق    
مف اتفاقية باريس كىذا الجانب ىك محاكلة منع أك عمى األقؿ الحد مف الممارسات غير  )ثانيا(10تضمنتو المادة 

كىك أمر لـ تتطرؽ إليو اتفاقية باريس بشكؿ دقيؽ كبالتالي فإف  ،التنافسية فيما يتعمؽ بالتراخيص التعاقدية فقط
التي تضمنيا اتفاقية باريس لؤلحكاـ ىي أحكاـ إضافية كمكممة  40األحكاـ التي تضمنتيا اتفاقية التريبس في المادة 

ف أ يمكف جديدامجاال  ككنيا أدخمتحكاـ جديدة لمشركعة عمكما كىي في ذات الكقت أالمنافسة غير ا ف قمعبشأ

                                                           
 . 15المرجع نفسو ، ص  ،في مجاؿ الممكية الفكرية قضايا عالمية جديدة الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، أنظر :  1

 . 117أنظر : بدكم ) ببلؿ عبد المطمب( ، المرجع السابؽ ، ص   2
 مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية  1)ثانيا( الفقرة  10راجع : المادة   3
مف اتفاقية باريس لحماية الممكية  19كالمادة  12إلى  1مف اتفاقية التريبس التي أحالت إلى تطبيؽ المكاد مف  2كذلؾ بمكجب المادة   4

 .الصناعية 



 249  
 

ك التراخيص االجبارية كقد سبؽ تناكلو عند دراسة سية ىك مجاؿ التراخيص التعاقدية أتحدث فيو ممارسات غير تناف
بب قمقا كتخكفا لدل الدكؿ المتقدمة كالشركات الكبرل ، حيث يمكف أف سي كاف كال يزاؿ براءة االختراع كىك مجاؿ

ت معينة إساءة الستخداـ حقكؽ الممكية الفكرية أك يككف ليا تأثير تشكؿ تمؾ الممارسات في ىذا المجاؿ كفي حاال
يمكف أف تتبعيا بعض الدكؿ أك بب  بعض الممارسات التي سمبي عمى المنافسة في السكؽ التجارية ذات الصمة بس

ـ الثامف مف خرقا لقكانيف أك لكائح دكلة ما فيما يتعمؽ بالمكاضيع التي يحتكييا القس يعتبرحتى أحد مكاطنييا مما 
 .( 40اتفاقية التريبس ) المادة 

يا المطكلة لمحاكلة التكفيؽ بفقرات 40لذلؾ فقد جاء ىذا القسـ في الجزء الثاني مف اتفاقية التريبس في المادة       
الدكؿ النامية الداعية إلى منحيا فرصة الحصكؿ عمى التكنكلكجيا التي بحكزة الدكؿ المتقدمة كالشركات  بيف مطالب

العالمية الكبرل كمنع ىذه الدكؿ مف ممارسات اإلحتكار كاإلستئثار بالمعرفة التكنكلكجية ، كبيف رغبات الدكؿ المتقدمة 
تبلؾ كحيازة ىذه المعارؼ التكنكلكجية كحقيا أيضا في اإلستئثار يا في امأحقيت كالشركات العمبلقة الداعية إلى تقرير

ضد حقيا في تكفير الحماية القانكنية الكطنية كالدكلية البلزمة ليذه الحقكؽ باستغبلليا اقتصاديا ، كفي الكقت ذاتو 
 .ممارسات غير التنافسية كانتياكات حقكقيا الفكرية ال

التنافسية في التراخيص التعاقدية كمفادىا  عمى الممارسات بالرقابةما يتعمؽ تـ اإلعتراؼ بقاعدة أساسية في ثحي    
ة الفكرية ىي أمكر يأف بعض الممارسات أك شركط منح التراخيص اإلجبارية لمغير فيما يتعمؽ بكافة حقكؽ الممك

 .1نتشارىامقيدة لممنافسة المشركعة كليا آثار سمبية عمى التجارة الدكلية تعرقؿ نقؿ التكنكلكجيا كا

قد شخصت مشكمة معينة تمثمت في ضمف في االتفاقية تككف مف ناحية اإلقرار مف الدكؿ األعضاء المت كبيذا     
أف بعض الممارسات أك شركط منح التراخيص اإلجبارية التي تكاجييا حقكؽ الممكية الفكرية تمثؿ حالة سمبية ليا 

  .التكنكلكجيا كىك ما تبنتو الدكؿ المتقدمة كالشركات الكبرلأضرار كبيرة عمى التجارة الدكلية كنقؿ 

كاعترفت مف ناحية ثانية لمبمداف األعضاء خاصة النامية منيا بحقيا في أف تضمف تشريعاتيا الكطنية بعض األحكاـ 
جراءات معينة   .القانكنية المتعمقة بالتراخيص اإلجبارية كالتعاقدية بشركط كا 

مف  2فإنو بعد تشخيص المشكمة كاف البد مف كضع الحمكؿ المناسبة كىك ما تضمنتو الفقرة كمف ناحية ثالثة      
التي قررت أنو ال يمنع أم مف أحكاـ االتفاقية البمداف األعضاء مف أف تحدد في تشريعاتيا ممارسات أك  40المادة 

ؽ الممكية الفكرية أك التي ليا شركط الترخيص لمغير التي يمكف أف تشكؿ في حاالت معينة إساءة إلستخداـ حقك 
تدابير مبلئمة تتفؽ مع كيجكز ألم مف البمداف األعضاء اتخاذ  ،تأثير سمبي عمى المنافسة في السكؽ ذات الصمة 

                               .2االتفاقية لمنع ىذه الممارسات أك مراقبتيااألحكاـ األخرل المنصكص عمييا في 
                                                           

 مف اتفاقية التريبس  1الفقرة  40راجع : المادة   1
 413عمي(، المرجع السابؽ ، ص كأيضا: الميبي )حميد محمد

 162أنظر : آيت كارت ) حمزة( ، المرجع السابؽ ، ص   2
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 3مف الممارسات غير التنافسية الناجمة عف التراخيص اإلجبارية تمـز اتفاقية التريبس في الفقرة كمف أجؿ الحد      
األعضاء بضركرة الدخكؿ في مشاكرات لمجرد الطمب في حالة تكفر السبب الذم يدعك بمد الدكؿ  40مف المادة 

كؿ خرقا لمقكانيف كالمكائح التنظيمية قد عضك إلى اإلعتقاد أف بعض الممارسات غير التنافسية أك اإلنتياكات التي تش
كقعت عمى حؽ مف حقكؽ الممكية الفكرية مف أحد المقيميف عمى أراضي البمد العضك المكجو إليو طمب التشاكر 
كعمى ىذا األخير كاجب االمتثاؿ كسرعة اإلستجابة لطمب التشاكر عمى أف يقدـ كؿ ما يطمب منو مف معمكمات غير 

 المتاحة كالمعمنة المتعمقة بمكضكع التشاكر مع مراعاة القكانيف الكطنية النافذة .سرية أك المعمكمات 

 الثاني  الفصل
 انفاذ حقوق الممكية الفكرية وتسوية منازعاتها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية

ممكية حقكؽ ال إلنفاذا بكضع آليات كضكابط يمف المقاربات الجديدة التي جاءت بيا اتفاقية التريبس اىتمام       
سعت مف ،ك  ء بتبنييا في قكانينيا الداخميةدكؿ األعضالحيث ألزمت ا ،ةياتفاقيات دكلالفكرية عكس ما سبقيا مف 

يذا تككف بك ،خبلليا إلى ضماف التفعيؿ الفعمي لمحماية التي عممت االتفاقية عمى تكفيرىا لحقكؽ الممكية الفكرية عامة 
مادة مف أصؿ  21لى الحد الذم أقرت معو ليذا المكضكع العناية بمكضكع انفاذ الحقكؽ إ يبس عنيت أشداتفاقية التر 

 كالذم سنتناكلو بالدراسة في )المبحث األكؿ(. مادة كذلؾ في الجزء الرابع  73

ؽ ة كافة حقك تبار اتفاقية التريبس مف أىـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي اىتمت بتنظيـ كحماياعكب      
فقد كاف مف  ،منازعات تجارية متعمقة بحقكؽ الممكية الفكريةزعات اليـك ىي ككف أغمب المناالممكية الفكرية ، كل

في  اكخصت أحكامي ،نازعات التي تثكر في ىذا المجاؿ قكية لحؿ الم قانكنيةالضركرم أف تتضمف التريبس قكاعد 
اإلطار العاـ لكثيقة التفاىـ الكاردة في الممحؽ الثاني عف  الجزء الخامس منيا الذم يتضمف أحكاما كقكاعد ال تخرج

مف التفصيؿ في )المبحث  بشيءراسة ىذه الجزئية د ، األمر الذم يتطمب منامف اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية
 الثاني( .

الرابع كالخامس مف اتفاقية التريبس يشكبلف حصنا منيعا في حماية  الجزئييفكلعمو ليس مف قبيؿ المبالغة القكؿ بأف 
 .حقكؽ الممكية الفكرية

 المبحث األول 
 معايير ووسائل انفاذ حقوق الممكية الفكرية

تميزت اتفاقيات حماية الممكية الفكرية السابقة عمى اتفاقية التريبس بالقصكر كخمكىا مف الطابع التنظيمي       
لطرؽ ككسائؿ انفاذ حقكؽ الممكية الفكرية ، حيث اكتفت بكضع قكاعد مكضكعية ألعماؿ الحماية عمى كاإلجرائي 

كتركت لتشريعاتيا  ،المستكل الدكلي دكف كضع نصكص ىذه االتفاقيات مكضع التنفيذ الفعمي في الدكؿ األعضاء
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كلة ألخرل ، لذا سعت اتفاقية التريبس كضع قكاعد اإلنفاذ المبلئمة ،ما أدل إلى اختبلؼ كتبايف ىذه القكاعد مف د
حقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل الدكلي ممزمة لجميع الدكؿ األعضاء كجاءت  إلنفاذإلى إيجاد قكاعد مكحدة 

 . 61لى إ 41القسـ الرابع في المكاد مف  كردت فيبأحكاـ عامة كمفصمة 

 (األكؿ)نخصص بس سنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف نفاذ التي تضمنتيا اتفاقية التريكلئلحاطة بقكاعد اإل    
 لمكسائؿ كاإلجراءات الفعالة لئلنفاذ . (الثاني )ك نفاذ حقكؽ الممكية الفكريةلؤلحكاـ العامة إل

 المطمب األول 
 األحكام العامة إلنفاذ حقوق الممكية الفكرية

لزاـ الدكؿ األعضاء بتنفيذ مكاده بكؿ دقة ، كليذا فقد       إف إنفاذ اتفاؽ التريبس ىك كضع بنكده مكضع التنفيذ كا 
تيا امف الكقت لمدكؿ األعضاء لتكييؼ أنظمتيا التشريعية كبني فسحةتضمف االتفاؽ ترتيبات إنتقالية بقصد إتاحة 

كأحكاـ اتفاؽ التريبس، األمر الذم يتطمب منا الحديث عف ىذه بما يتبلءـ فييا  كاإلجراءات القضائية اإلدارية
 الترتيبات اإلنتقالية في)فرع أكؿ( .

 كتجدر اإلشارة أف اتفاقية التريبس قد كضعت جممة مف اإللتزامات لئلنفاذ كضكابط لتنفيذىا نكضحيا في) فرع ثاف(.

 الفرع األول 
 يبسالترتيبات اإلنتقالية لنفاذ اإلتفاق الدولي التر 

لقد كضع اتفاؽ التريبس فترات انتقالية تحدد كيفية نفاذ االتفاقية بالنسبة لمدكؿ األعضاء كما عمدت إلى كضع      
لئلتفاؽ ، كما اىتـ ىذا األخير بمسألة  االنضماـىذه الفترات مراعاة لكضع كثير مف الدكؿ النامية كترغيبيا في 

مف التفصيؿ في فقرتيف  بشيءحماية األكضاع القائمة عند دخكؿ االتفاقية حيز النفاذ كسكؼ نتناكؿ ىاتيف المسألتيف 
 .متتاليتيف 

 الفقرة األولى 
 الترتيبات اإلنتقالية لنفاذ االتفاق التريبسب المعنيون

حيث تعتبر  ،رات االنتقالية إلنفاذ االتفاؽتالف 65،66القسـ السادس منو في المادتيف تضمف اتفاؽ التريبس في       
:دكؿ متقدمة كدكؿ مجمكعات  3أىـ التنازالت التي قدمتيا الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية ، بعد تقسيـ الدكؿ إلى 

 نامية كأخرل أقؿ نمكا .

رات سماح تتحرر خبلليا الدكؿ األعضاء تالتريبس ىي عبارة عف ف يةقبيا اتفا تترات اإلنتقالية التي جاءفف الإ     
 .مف اإللتزامات التي جاء بيا االتفاؽ 
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مف  1الفقرة  65البمداف المتقدمة فيي تخضع ألحكاـ المادة  كصؼ نطبؽ عمييايكبالنسبة لمبمداف األعضاء التي      
بؿ انتياء فترة زمنية عامة قبتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية ه ال تمتـز أم مف البمداف األعضاء االذم بمقتضك اتفاؽ التريبس 

يمنح البمداف المتقدمة مف اإللتزاـ  تفاؽالبامدتيا سنة كاحدة مف تاريخ نفاذ اتفاؽ التريبس ، كمع ذلؾ ال يكجد نص 
 .كليس البمداف المتقدمة فقطاألعضاء  بأحكامو قبؿ ىذا الميعاد كىذه الفترة تستفيد منيا جميع البمداف

مثبل عمى الكاليات المتحدة األمريكية فإف اتفاؽ التريبس يصبح ممزما ليا  1الفقرة  65كبتطبيؽ حكـ المادة      
التريبس( ىك األكؿ مف جانفي ) ميةحيث أف تاريخ نفاذ اتفاؽ منظمة التجارة العال ، 1996ابتداء مف األكؿ مف جانفي

19951.  

سنكات بعد  أربعة قدرىا يتستفيد الدكؿ النامية مف تأخير أك تأجيؿ تطبيؽ أحكاـ اتفاقية ) التريبس( لفترة زمنك     
، كال تستفيد  2000كتنتيي ىذه المدة في أكؿ جانفي  ،1الفقرة  65المادة  ألحكاـ)التريبس( كفقا  يةتاريخ نفاذ اتفاق

المتعمقة بمبدأ الدكلة األكلى  4الخاصة بمبدأ المعاممة الكطنية كالمادة  3ىذه الدكؿ مف ىذه الفترة بالنسبة لممادة 
 .2الخاصة باكتساب الحماية  كاستمرارىا 5كالمادة ،بالرعاية 

مف اتفاؽ التريبس ، نجد أنيا تنص عمى استثناء عاـ بالنسبة لمدكؿ النامية   65مف المادة  4كبالرجكع إلى الفقرة      
ءات راخيرة أف تؤخر تطبيؽ أحكاـ االتفاؽ ليس فقط بالنسبة لبعض المنتجات المستفيدة مف بإذ أجازت ليذه األ

في أراضي إحدل ىذه الدكؿ بؿ ككذلؾ بالنسبة لمجاالت التكنكلكجيا غير المتمتعة بمثؿ ىذه الحماية  ،االختراع
إذ يجكز تأخير األحكاـ المتصمة بحماية  ،اعتبارا مف التاريخ العاـ لتطبيؽ أحكاـ اتفاؽ )تريبس ( بالنسبة لذلؾ البمد

ج ضمف ىذا اإلستثناء ر كيند ،تجات التكنكلكجية لفترة سماح إضافية مدتيا خمس سنكات أخرلنبعض الم
 .3كدكؿ عربية أخرل ،مصراليند ، ،المستحضرات الصيدالنية كالزراعية في دكؿ مثؿ األرجنتيف 

ىذا اإلستثناء صراحة في االتفاقية إال أف بعض الدكؿ المتقدمة تمارس ضغكطا كتيديدات  إقرار كيبلحظ أنو رغـ     
فمثبل تيدد  ،باستخداـ عقكبات تجارية ضد الدكؿ النامية التي ال تقر التطبيؽ الفكرم إلنفاذ التريبس في ىذا لممجاؿ

مف قانكف تجارتيا ، إذ  301ييا باستخداـ القسـ الكاليات المتحدة األمريكية العديد مف الدكؿ النامية بتكقيع جزاءات عم
 .كلكف كذلؾ التطبيؽ بأثر رجعي ، تطمب منيا ليس فقط التطبيؽ الفكرم لمعايير التريبس بالنسبة لبراءات اإلختراع

تحت التأثير  الصيدالنية كذلؾأساسية بخصكص المستحضرات  ارس الكاليات المتحدة ضغكطا بصفةكتم     
األدكية النافذة في الكاليات المتحدة ، في حيف لـ تبد حككمة الكاليات المتحدة اىتماما بتسريع التكافؽ  المباشر لصناعة

                                                           
  39، ص  ( ،المرجع السابؽ)حاـز السيد حمميةأنظر : عطك   1
 مف اتفاقية التريبس . 2الفقرة  65المادة :راجع   2
 ـ )ككريا( ، حقكؽ الممكية الفكرية منظمة التجارة العالمية كالدكؿ النامية اتفاؽ التريبس كخيارات السياسات      سكارلك  : أنظر: 3

 25،ص  2002دار المريخ لمنشر ، ترجمة )السيد أحمد عبد الخالؽ( ،الشحات ) أحمد يكسؼ( ،الرياض ،                    
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التصميمات  ،السبلالت النباتية ، حقكؽ مربي الجغرافيةمع اتفاؽ التريبس في مجاالت أخرل مثؿ المؤشرات 
 .1الصناعية 

قتصادم لنظاـ اإلاف الدكؿ التي كانت تعتنؽ م أف نجد التريبسمف اتفاؽ  65مف المادة  3كبالرجكع إلى الفقرة      
 إلى الزالت في طريقيا لنظاـ اإلقتصادم الرأسمالي ) اإلقتصاد الحر( ككذلؾ الدكؿ التيا اإلشتراكي كاعتنقت بعد ذلؾ

لمدكؿ الممنكحة ة ياإلنتقالالفترة مف ذات  األخرلنظاـ الرأسمالي ،تستفيد ىي لإلى ا االشتراكي التحكؿ مف النظاـ
كتشترط االتفاقية عمى ىذه الفئة مف  ،أيضا 2000سنكات كتنتيي ىذه الفترة في أكؿ جانفي  4أربع النامية كىي 

قـك ىذه البمداف بإجراء إصبلحات ىيكمية لقكانينو الخاصة بصكرة الممكية تأف الدكؿ إلمكاف استفادتيا مف ىذه المدة 
صبلح كاجو صعكبات كمشاكؿ خاصة في إعداد كتنفيذ ت افالبمد ىذهككف تأف تمؾ ،ك رية خبلؿ الفترة اإلنتقالية الفك كا 

  .2الممكية الفكرية قكانيف

إنتقالية ، أال يترتب عمى سماح كمف جية أخرل احتاطت االتفاقية فيما قررتو مف استفادة الدكلة بفترات       
تسفر  -ة اإلنتقاليةخبلؿ الفتر -ا كلكائحيا التنظيمية كممارساتي اإلستفادة المذككرة إجراء تغييرات في قكانيف تمؾ الدكؿ

 3إذا كانت تمؾ الممارسات تؤدم إلى عدـ اإلتساؽ مع اتفاؽ التريبس ،عمى كضع أكثر سكءا عما كانت عميو سابقا
 .4كىك ما يطمؽ عميو شرط الثبات التشريعي

كالتي تقضي بأنو اعترافا  ،التريبس مف اتفاقية 66تخضع ألحكاـ المادة  أما بالنسبة لمدكؿ األقؿ نمكا فيي     
قبات اإلقتصادية كالمالية كاإلدارية التي يعاني منيا كبحاجتيا كالمتطمبات الخاصة بيذه الدكؿ كبالعبالمشكبلت 

 10يبس لمدة اقية التر لممركنة مف أجؿ خمؽ كتطكير قاعدة تكنكلكجية ، ال تككف ىذه الدكؿ مطالبة بتطبيؽ أحكاـ اتف
كعبلكة عمى ذلؾ فإنو يجكز كبقرار مف ، 2006انفي كحتى األكؿ مف ج 1996ؿ مف جانفي سنكات تبدأ مف األك 

ة بناءا عمى مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة العالمية تمديد ىذه الفتر 
 .5الدكؿ األقؿ تقدماحدل ىذه طمب مبرر أك منح مف إ

إلعتبار دكلة ما مف الدكؿ النامية أك األقؿ نمكا ، إذ أف ىناؾ معايير مختمفة  تكال يكجد معيار محدد أك ثاب     
نسبة األمية  ، الناتج القكمي ، نصيب الفرد مف الدخؿ ييمكف أخذىا في اإلعتبار عند تقرير ىذا الكصؼ مثؿ إجمال

البنؾ الدكلي  كأيضا تصنيؼ،ات مف جيات دكلية منيا تصنيؼ األمـ المتحدة صنيفكالتعمـ كعمى أية حاؿ ىناؾ عدة ت

                                                           
 . 26،27، ص  سابؽالأنظر : كارلكس ـ )ككريا( ، المرجع   1
2
 . 434أنظر : الميبي ) حميد محمد عمي( ، المرجع السابؽ ، ص   

 مف اتفاقية التريبس . 5الفقرة  65: المادة  راجع  3
 . 127: زيركتي ) الطيب( ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر  4
 مف اتفاقية التريبس . 1الفقرة  66: المادة  راجع  5
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كعميو طبقا لمتصنيؼ ، 1قرب ىذه التصنيفات إلى القبكؿ العالمي ىك تصنيؼ األمـ المتحدةأك  ،لئلنشاء كالتعمير
 .الدكؿ النامية مف ناحية كالدكؿ األقؿ نمكا مف ناحية أخرل  األخير تقع جميع الدكؿ العربية ضمف دائرة

عمى قرار بمد الفترة  2002جكاف  27كقد كافؽ مجمس منظمة التجارة العالمية المسؤكؿ عف الممكية الفكرية في      
، كأثناء تمؾ الفترة يسمح لمدكؿ األقؿ نمكا بعدـ تطبيؽ حماية براءة اإلختراع عمى المنتجات  2016اإلنتقالية إلى عاـ 
قؿ نمكا عف تطبيؽ حقكؽ تسكيؽ شاممة عمى األدكية الجديدة األ قرار آخر يسمح باستثناء الدكؿالدكائية ، كىناؾ 
 حتى لك لـ تكف تتمتع ببراءة اختراع .خبلؿ تمؾ الفترة 

القراراف ىما جزء مف الجيكد المستمرة ألعضاء منظمة التجارة العالمية لضماف أف تؤدم حماية حقكؽ  فىذا     
 .2دكؿ الفقيرة كي تتمكف مف معالجة المشاكؿ الصحية العامة الخطيرةالممكية الفكرية إلى مساندة كتمبية احتياجات ال

فإف مثؿ ىذه الفترات اإلنتقالية الممنكحة لمدكؿ النامية أك األقؿ نمكا لـ تكف التزامات تتسـ بالكـر مف  ،كعمكما      
بؿ كانت ثمرة  مفاكضات صعبة حصمت فييا ىذه الدكؿ في المقابؿ عمى فترات انتقالية طكيمة ،قبؿ الدكؿ الصناعية 
ة كالمنسكجات خاصة ، كبعبارة أخرل أف الفترات اإلنتقالية في اتفاؽ التريبس في مجاؿ الزراعلتتماشى مع التزاماتيا 

 قطاعات .كاف ليا ثمف مرتفع بالنسبة لمدكؿ النامية في صكرة الخسائر مف ىذه ال

نمكا (  األقؿك ،كفي كؿ األحكاؿ ، فإف الدكؿ المستفيدة مف الفترات اإلنتقالية السالفة الذكر ) متقدمة ك نامية       
يجب عمييا أف تستغؿ تمؾ الفترات اإلنتقالية في العمؿ عمى إصبلح كتعديؿ ىياكؿ قكانينيا بشأف حقكؽ الممكية 

كبأف ال تنطكم تشريعاتيا عمى درجة أقؿ اتساقا مع أحكاـ ىذه االتفاقية ،  التريبس اتفاقيةالفكرية بما يتكافؽ مع أحكاـ 
 .( 5الفقرة  65) المادة 

كعدـ قدرتيا عمى التخمص مف تمؾ التي تكاجييا الدكؿ األقؿ نمكا في شتى المجاالت  كنظرا لمصعكبات     
حكما خاصا يمـز الدكؿ المتقدمة بأف تتيح  66مف المادة  2فقد تضمنت الفقرة  ،مكاجيتيا بمفردىا أكالصعكبات 

لمؤسسات األعماؿ كالييئات المعنية في أراضييا بغرض تشجيعيا كتحفيزىا عمى نقؿ التكنكلكجيا إلى البمداف األقؿ 
 .ة كقابمة لبلستمرار يمكينيا مف خمؽ قاعدة تكنكلكجية سملتم نمكا 

كبناءا عمى ، األقؿ نمكاك  النامية الفني تمتـز البمداف المتقدمة كفؽ شركط متبادلة بينيا كبيف الدكؿالتعاكف  كفي مجاؿ
، كيشمؿ ىذا الذم يخدـ مصالح الدكؿ األعضاء النامية كاألقؿ نمكاكالمالي طمب مف األخيرة بأف تقدـ التعاكف الفني 

نفاذىا كمنع إساءة التعاكف المساعدة في إعداد القكانيف كالمكائح القانكنية  الخاصة بحماية حقكؽ الممكية الفكرية كا 
استخداميا ،كما يشمؿ المساندة فيما يتعمؽ بإنشاء أك تعزيز المكاتب كالييئات المحمية ذات الصمة بيذه األمكر، بما 

 مف اتفاقية التريبس . 67في ذلؾ تدريب أجيزة مكظفييا ، كقد قررت ىذه األحكاـ المادة 
                                                           

 العربية تشريعات البمداف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية عمى أثارأنظر : محمد حساـ)محمكد لطفي( ،   1
 8، ص  2002، 3د د ف ، ط ، القاىرة  

 .  41،42)حاـز  السيد حممي(،المرجع السابؽ ، ص ةعطك أنظر :   2
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 ية الفقرة الثان
 اية األوضاع القائمة وقت سريان اتفاقية التريبسحم

مف االتفاقية نكعيف مف  70فيما يخص حماية األكضاع القائمة بتاريخ دخكؿ االتفاقية حيز النفاذ ،ذكرت المادة       
 ،أما النكع الثانيالنفاذ الفكرم لمقانكف كعدـ رجعيتو عمى الماضي  يعد تطبيقا لمبدأف  النكع األكؿ، أما التدابير اليامة 

 تفاقية أثرا فكريا مباشرا مكتسبا لمحقكؽ كلك تعمؽ األمر بأكضاع نشأت قبؿ تاريخ نفاذىا في البمد العضك لبلجعؿ فقد 

ة المنصكص يحقكؽ الممكية الفكر نفاذ أف إ 70مف المادة  1ما قررتو الفقرة كمف أمثمة تدابير النكع األكؿ حسب       
البمد العضك المعني ، ككذلؾ انصراؼ اإللتزامات  يليس لو أثر رجعي لما قبؿ تاريخ تطبيقيا ففي االتفاقية عمييا 

إلى أنكاع الممكية الفكرية القائمة بتاريخ تطبيؽ االتفاقية عمى البمد العضك المعني كالمحددة المنشأة بمكجب االتفاقية 
الحماية المحددة في االتفاقية ، ككذلؾ في ذلؾ التاريخ أك الحقا معايير ؾ التاريخ أك التي كانت تستكفي فيو في ذل

 كعدـ فرض االتفاقية التزامات إعادة الحماية لمحقكؽ التي سقطت في الممؾ العاـ بتاريخ تطبيقيا في البمد العض
 . المعني

عمى مكاد متمتعة بالحماية بمكجب التشريع المحمي المتسؽ مع  مف األعماؿ المعتبرة تعديا اإلعفاءكما أقر      
االتفاقية إذا كاف قد شرع في القياـ بيا قبؿ تاريخ انضماـ البمد المعني إلى المنظمة ، ككذلؾ األعماؿ المعتبرة تعديا 

لصاحب الحؽ نتيجة بمفيـك االتفاقية ، إذا نفذ استثمار كبير بشأنيا ، كفي الحالتيف يكفي ضماف تعكيضات مناسبة 
 .1استمرار تنفيذ تمؾ األعماؿ

منيا الذم  14مف المادة  4كالفقرة  11كبالمثؿ أعفت االتفاقية البمداف األعضاء مف الحكـ الكارد في المادة      
 مؤداه التزاـ األعضاء بتطبيؽ الحؽ اإلستئثارم لممؤلفيف كمنتجي التسجيبلت الصكتية فيما يخص إجازة أك منع تأجير

قبؿ تاريخ تطبيؽ االتفاقية  ةالمشتراأك النسخ  األصكؿع أك النسخ فيما يخص طبأعماليـ األصمية المتمتعة بحقكؽ ال
المنصكص عميو  الشرطك  31مف االتفاقية تمتـز البمداف األعضاء بتطبيؽ أحكاـ المادة  70مف المادة  6كعمبل بالفقرة 

فيما يخص التمتع بحقكؽ براءة االختراع   البراءةلمكضكعية لطمب كالخاصة بالشركط ا 27مف المادة  1في الفقرة 
 . باالتفاقيةدكف تمييز في حقكؽ التكنكلكجيا المختمفة بالنسبة لمتراخيص اإلجبارية الممنكحة قبؿ تاريخ العمؿ 

 عدة أحكاـ نكجزىا فيما يمي 70اني فقد أكردت المادة ثكبالنسبة لتدابير النكع ال

الطمبات المقدمة الكتساب الحماية كالتي لـ يبت فييا بتاريخ تطبيؽ االتفاقية في البمد  بتعديؿالحكـ األكؿ خاص      
كلك كاف قانكف البمد العضك يشترط لقبكؿ الحماية  ،فيجكز اكتساب حماية معززة باألحكاـ المقررة في االتفاقية ،العضك

                                                           
  ،مف اتفاقية التريبس 3،4الفقرتيف  70المادة  :راجع  1

 . 62ف ، ص  سد ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  ،بف جاسـ) عبد السبلـ حسيف(، حماية حقكؽ الممكية الفكرية :كأنظر
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يتحكؿ الطمب األكؿ المتعمؽ ببراءة الطريقة إلى يؿ شركطا جديدة كأال تسجيؿ الطمب المقدـ بشرط أال يشمؿ ىذا التعد
 .1طمب متعمؽ بالمنتكج

حيث اعترفت بحماية مؤقتة لبراءات االختراع المتعمقة باألدكية كالمنتجات  ،حكـ آخر قررتو اتفاقية تريبس    
 التي كقعت عمى اتفاقية تريبس كلكف لـ تطبؽ عمييا بعد . الدكؿ الزراعية في 

عمى أنو يجب عمى الدكؿ التي ال تكفر حماية  8الفقرة  70كفي ىذا الخصكص تنص اتفاقية التريبس في المادة 
سمح لبراءات االختراع الخاصة باألدكية كالمنتجات الكيميائية الزراعية لحظة دخكؿ اتفاقية التريبس حيز النفاذ أف ت

 .بقبكؿ طمبات اإليداع 

ال تطبؽ بنكد  1995جانفي  1بس في يكما تنص ىذه المادة عمى أف الدكؿ النامية التي تكقع عمى اتفاقية تر      
سنكات كبذلؾ تككف ىذه الدكؿ ممتزمة في  5اتفاقية تريبس مباشرة ، بؿ يجكز ليا أف تعدؿ تشريعاتيا الكطنية خبلؿ 

فاقية تريبس ككذا الحاؿ بالنسبة لمدكؿ األقؿ نمكا حيث تمتـز بتطبيؽ اتفاقية تريبس عاـ بتطبيؽ ات 2000جكيمية  1
20002. 

الدكؿ خبلؿ ىذه الفترات يجب عمييا أف تكافؽ عمى استقباؿ طمبات إيداع لبراءة االختراع الخاصة كبالنسبة ليذه      
لزراعية ، كعندما تمتـز ىذه الدكؿ بمنح براءات اختراع باألدكية كالمستحضرات الصيدالنية ككذلؾ المنتجات الكيماكية ا

مف تاريخ تقديـ الطمب كتطبؽ عمى ىذه الطمبات الشركط البلـز تكافرىا في اتفاقية التريبس لمنح شيادة براءة 
 .3االختراع

 يخص منتج أثر مكسب لمحقكؽ كمباشر ،مف اتفاقية التريبس إجراء آخر ذا  70مف المادة  9كقد ذكرت الفقرة      
كتحكؿ المكافقة عمى ، 4المطمقة خبلؿ الفترة اإلنتقالية إذا تمت ممارستو ضمف إجراءات خاصةالتسكيقية  الحقكؽ

سنكات مف تاريخ المكافقة ، كتنتيي ىذه الحقكؽ إما بمنح براءة  5حقكؽ التسكيؽ منح حقكؽ مطمقة لمتسكيؽ خبلؿ 
كالمبلحظ أنو مع تأقيت مدة منح حقكؽ  ،األكؿ أك برفض منح البراءة  االختراع الخاصة بيذا المنتج في البمد العضك

                                                           
  263كارلكس ـ) ككريا( ، المرجع السابؽ ، ص : أنظر  1

 . 70مف المادة  7كأيضا راجع نص الفقرة 
 . 63أنظر : بف جاسـ) عبد السبلـ حسيف(، المرجع السابؽ ، ص   2
 البنكد أ ، ب ، ج  8الفقرة  70راجع : المادة   3
 اإلستفادة مف ىذا الحكـ في الخطكات التالية :  كتتمخص إجراءات  4

 تقديـ طمب الحصكؿ عمى البراءة في بمد عضك بعد نفاذ اتفاؽ التريبس .
 براءة في بمد عضك آخر بعد دخكؿ االتفاؽ حيز التنفيذ كيتـ منح البراءة فيو تقديـ طمب الحصكؿ عمى ال

 الحصكؿ عمى مكافقة تسكيؽ المنتج المحمي في البمد العضك اآلخر 
 ، الحصكؿ عمى مكافقة تسكيؽ المنتج في البمد العضك األكؿ  

 . 263أنظر : كارلكس ـ) ككريا( ، المرجع السابؽ ، ص 
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مف تسكيؽ المنتج الخاص بيا محميا ، كالتكييؼ الحقيقي ليذه ترتب عنيا الحؽ في استبعاد الغير التسكيؽ كمع ذلؾ ي
 . 1لمدكؿ األخرلارية أقؿ مف البراءة ألنيا تستخدـ لمنع اإلنتاج بقصد التصدير ثالحقكؽ ىك ككنيا رخصة استئ

 اني ثالفرع ال
 اإللتزامات المفروضة لإلنفاذ بموجب اتفاق التريبس 

ة باىتماميا البالغ بإنفاذ حقكؽ الممكية يالتريبس تميزت عما سبقيا مف اتفاقيات دكل يةسبقت اإلشارة إلى أف اتفاق      
الفكرية ككضعت األسس كالضكابط القانكنية الكفيمة بتحقيؽ اإلنفاذ األمثؿ لتمؾ الحقكؽ بعد أف ألزمت الدكؿ األعضاء 

 قضية اإلنفاذ يتكجب عمينا معرفة قكاعد اإلنفاذ يجديد اتفاقية التريبس ف الكقكؼ عمى بعدة التزامات كحتى يتسنى لنا 
 . (فقرة ثانية)التريبس في  في ى اإللتزامات المفركضة لئلنفاذ، ثـ التطرؽ إل (فقرة أكلى)ابقة في في االتفاقيات الس

 الفقرة األولى 
 ة في االتفاقيات السابقةينفاذ حقوق الممكية الفكر إ

تكاد تقتصر عمى اتفاقية  ،قميمة جداية ىي اتفاقيات ف االتفاقيات التي تناكلت مكضكع إنفاذ حقكؽ الممكية الفكر إ      
 .باريس كبرف كسكؼ نتناكؿ أحكاـ اإلنفاذ فييما تباعا 

لفكرية بؿ إف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لـ تعالج مسألة اإلنفاذ بشأف كافة طكائؼ حقكؽ الممكية ا     
حيث أنيا كضعت بعض ،ف العبلمة كاألسماء التجارية كلـ تتناكلو بشأف براءة االختراع قصرت تناكؿ اإلنفاذ بشأ

لكي تتخذىا الدكؿ األعضاء في اتحاد باريس لمكاجية التعدم عمى العبلمة كاألسماء التجارية دكف غيرىا مف  التدابير
المشيكرة بمكجبو تتعيد دكؿ اإلتحاد  قد كضعت نظاما لحماية العبلمة 6طكائؼ الممكية الصناعية األخرل ، فالمادة 

ة لعبلمة تجارية مشيكرة لتي تشكؿ نسخا أك تقميدا أك ترجمبرفض أك إبطاؿ تسجيؿ أك منع استعماؿ الغير لمعبلمة ا
 .إذا كاف مف المزمع استخداـ العبلمة لتمييز منتجات مماثمة أك مشابية لممنتجات التي تستخدـ العبلمة المشيكرة 

نو ت أفقرر  ،مف االتفاقية فقد كضعت بعض التدابير الحدكدية لحماية العبلمة كاألسماء التجارية 9ادة أما الم     
عمى الدكؿ األعضاء في اتحاد باريس مصادرة المنتجات التي تحمؿ بطريؽ غير مشركع عبلمات أك أسماء تجارية 

كتتـ المصادرة بناءا عمى طمب النيابة  ،فيياعند استيرادىا إلى الدكؿ التي تككف تمؾ العبلمات أك األسماء محمية 
 .العامة أك السمطة المختصة أك صاحب الشأف كفقا لمتشريع الداخمي لكؿ دكلة 

ف كاف تشريع الدكلة ال ي      جيز المصادرة كال تمتـز السمطات بمصادرة المنتجات التي تمر بالدكلة في تجارة عابرة كا 
 .اإلستيراد أك المصادرة داخؿ حدكد الدكلة بعد اإلفراج عف المنتجات جمركيا عف ذلؾ بحظراض تعسعند اإلستيراد في

                                                           

. 130يب( ، المرجع السابؽ ، ص تي ) الطك أنظر:زير   1  
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عاض عف ىذه اإلجراءات تسفي ،إذا كاف تشريع الدكلة ال يجيز المصادرة عند االستيراد كال داخؿ الدكلةف     
 .1بالدعاكل كالكسائؿ التي يكفميا قانكف تمؾ الدكلة لمكاطنييا في الحاالت المماثمة

تكف كافية لمتصدم لظاىرة اإلتجار في السمع التي تحمؿ  المبلحظة أف التدابير المتقدمة لـكمف الجدير ب      
مف اتفاقية باريس ال تمـز الدكؿ األعضاء في االتحاد بأعماليا بؿ أجازت  9مف المادة  6ألف الفقرة ،عبلمات مزكرة 

ف الداخمي لمكاطني الدكلة محؿ التدابير التي كضعتيا ، كمف ثـ بلؿ الدعاكل كالكسائؿ التي يكفميا القانك حلمدكؿ إ
 .مف االتفاقية طابعيا اإللزامي  9فقدت التدابير التي تنص عمييا المادة 

اإلطار القانكني الدكلي الذم ينظـ كيحمي حقكؽ المؤلؼ ،إال أنيا كعمى الرغـ مف أنيا برف أما بالنسبة التفاقية     
لـ تتضمف الكثير مف كسائؿ الحماية القانكنية لحقكؽ المؤلؼ كلـ تتضمف اإلجراءات القانكنية البلزمة إلنفاذ ىذه 

ة ما يراه مناسبا الحماية كتركت األمر لممشرع الكطني في كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد ليضع مف كسائؿ الحماية القانكني
كبما يفي بالقدر البلـز مف الحماية القانكنية لممؤلؼ كحقكقو، كقد اكتفت االتفاقية بالنص عمى إجراء قضائي مدني 

 13كحيد كىك حجز كمصادرة النسخ غير المشركعة )الحجز كالمصادرة ( ،كىك إجراء قانكني نصت عميو المادة 
مكاجية النسخ المقمدة كالتي تمثؿ انتياكا لحؽ مف حقكؽ المؤلؼ ، حيث جاء  مف اتفاقية برف في 16كالمادة  3الفقرة 

( مف ىذه المادة كالتي يتـ استيرادىا 2(ك)1بقكلو " التسجيبلت التي تتـ كفقا لمفقرتيف ) 13مف المادة  3نص الفقرة 
 لممصادرة".  بغير تصريح مف األطراؼ المعنية في دكلة تعتبرىا تسجيبلت مخالفة لمقانكف تككف عرضة

كاألساس في اتفاقية برف أنو يمكف إجبار أم بمد مف بمداف االتحاد عمى إدخاؿ أم تسجيبلت يعتبرىا غير      
مشركعة كترجع عدـ المشركعية غالبا إلى أف مستكرد تمؾ التسجيبلت لـ يحصؿ مف حائزم حقكؽ المؤلؼ عمى 

سجمة منيا، سكاءا كانت ىذه التسجيبلت مف تمؾ التي يسرم تصريح بنسخيا إذا لـ تكف قد منحت أك بنسخ النسخ الم
كالمتعمقة بالتراخيص اإلجبارية أك التسجيبلت التي تسرم عمييا أحكاـ الفقرة  13عمييا أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 

 .2مف نفس المادة كالمتعمقة بالنظاـ اإلنتقالي 2

جراءات المصادرة أك الحجز كفقا ألحكاـ كعمكما، فإف مسألة الفصؿ في مشركعية ىذه ال      تسجيبلت مف عدميا كا 
 اتفاقية برف ىي مف اختصاص القضاء الكطني في كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد .

تتضمف أحكاما متعمقة بػػ ثبلث إجراءات: األكؿ يتعمؽ بالنسخ المزكرة غير المشركعة  13كبيذا فإف المادة 
ستكردة غير المشركعة كمصادرتيا كالثالث يتعمؽ بالتشريع الكاجب التطبيؽ عمى كمصادرتيا، كالثاني يتعمؽ بالنسخ الم

 ىذه الحاالت.
                                                           

 مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،  5 ،3الفقرتيف  9راجع : المادة   1
 .214كأنظر أيضا : عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(، التنظيـ القانكني لمممكية الفكرية ، المرجع السابؽ ، ص 

 46المرجع السابؽ، ص  فتحي)نسيمة(، أنظر:  2
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  "عمى التالي المزكرةمف اتفاقية "برف" كالتي جاءت تحت عنكاف المصنفات  16في حيف تنص المادة  
مصنؼ األصمي ا التككف جميع النسخ غير المشركعة لمصنؼ محبل لممصادرة في دكؿ االتحاد كالتي يتمتع فيي-1

 .بالحماية القانكنية 

تطبؽ أحكاـ الفقرة السابقة أيضا عمى النسخ الكاردة مف دكلة ال يتمتع فييا المصنؼ بالحماية أك تككف قد تكقفت -2
 فييا حمايتو.

 . "تجرم المصادرة كفقا لتشريع كؿ دكلة-3
أيف تـ  1908عمييا أم تعديؿ إال في مؤتمر برليف كقد كردت ىذه المادة في االتفاقية منذ نشأتيا كلـ يدخؿ      

 المتعمقة بالحجز عمى النسخ المستكردة . 2إضافة الفقرة 

سارت اتفاقية برف عمى نفس المنحنى الذم سارت عميو اتفاقية باريس بشأف إنفاذ حقكؽ الممكية فكرية كتميزت ىي 
  .األخرل بالقصكر

تطبيؽ  36مصادرة النسخ المتعدية كالمادة  16عماؿ المحمية كالمادة األ الحؽ في إنفاذ 15كقد تناكلت المادة     
مف االتفاقية لـ تتضمف التزامات مفصمة خاصة بإنفاذ أحكاـ الحماية الخاصة بيا كلذا تبيف عدـ  االتفاقية ،كىذه المكاد

كمف ،العديد مف دكؿ العالـ كية الذىنية مف إنفاذ حقكقيـ في مقدرة أصحاب حقكؽ المؤلؼ كغيرىـ مف أصحاب المم
ثبات اإلعتداء كتكفير الدليؿ عمى حصكؿ اإلعتداء مع صعكبة كطكؿ  ثـ تبيف صعكبة إنفاذ إجراءات حماية الحؽ كا 

كىك ما أظير لمدكؿ المتعاقدة أف معظـ العقكبات الجنائية  ،اإلجراءات القضائية في العديد مف دكؿ العالـ
كمف ثـ ظير الضعؼ اإلجرائي كالقضائي في  ،ئمة لتحقيؽ حماية الحقكؽكالتعكيضات لـ تكف كافية كال مبل

اإلجراءات المتخذة لمنع التعدم عمى حقكؽ الممكية الفكرية ، كسعت الدكؿ جاىدة لرفع مستكيات حماية حقكؽ 
ضكعية بعد أف اتضح أنو مجرد كضع قكاعد مك  ،عد لئلنفاذاالممكية الفكرية عمى المستكل الدكلي بكضع أحكاـ كقك 

مكحدة لحماية تمؾ الحقكؽ لـ يعد كافيا ألف الحماية الفعالة لنصكص تمؾ االتفاقيات يتكقؼ عمى مدل اإلنفاذ الفعاؿ 
 الممكية الفكرية كىي اتفاقية تريبس التي كضعت التزامات حقكؽ كتحقؽ المراد في االتفاقية الشاممة لحماية،لنصكصيا 

حقكؽ الممكية الفكرية بشقييا األدبي كالصناعي كما بينت الكسائؿ الفعالة  نفاذعامة عمى الدكؿ األعضاء لتفعيؿ إ
 .لئلنفاذ كىك ما سنتناكلو 

 انية ثالفقرة ال
 المبادئ العامة لإلنفاذ

عديدة كمختمفة  التزامات 41كحيدة ىي المادة  الثالث مف اتفاقية تريبس في مادة تضمف القسـ األكؿ مف الجزء     
 .كالتزامات تكميمية كتنقسـ ىذه المبادئ بدكرىا إلى التزاـ أصمي  ة لحقكؽ الممكية الفكريةيلضماف تكفير الحماية كاف
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عمى التزاـ عاـ تمـز بو الدكؿ األعضاء بقكليا :"تمتـز البمداف األعضاء  41مف المادة  1تنص الفقرة حيث       
بضماف اشتماؿ قكانينيا إلجراءات اإلنفاذ المنصكص عمييا في ىذا الجزء لتسييؿ اتخاذ تدابير فعالة ضد أم اعتداء 

ذلؾ الجزاءات السريعة لمنع التعديات كالجزاءات التي  عمى حقكؽ الممكية الفكرية التي تغطييا ىذه االتفاقية بما في
حكاجز أماـ التجارة تشكؿ ردعا ألم تعديات أخرل كتطبؽ ىذه اإلجراءات باألسمكب الذم يضمف تجنيب إقامة 

  .المشركعة كيكفر ضمانا ضد إساءة استعماليا "

ءات اإلنفاذ كتركت لكؿ دكلة كضع تمؾ ف تشريعاتيا إلجرايتضماالتفاقية ألزمت الدكؿ األعضاء ب كمفاد ذلؾ أف
 .ناسب كنظاميا القانكنيتاإلجراءات مكضع التنفيذ عمى النحك الذم ي

ءات كالجزاءات في اكالدكلة العضك عندما تتخذ مثؿ تمؾ اإلجراءات أك عندما تطبؽ أم جزاءات فيجب أال تمثؿ اإلجر 
ىداؼ منظمة التجارة العالمية كأف ألتجارم باعتباره ىدؼ أساسي مف انع أك عكائؽ أماـ حرية التبادؿ احد ذاتيا مك 

 .تكفر الدكؿ كافة الضمانات ضد إساءة استعماؿ تمؾ اإلجراءات كالجزاءات 

كال يعني األمر أف الدكلة عندما تكفر ىذه اإلجراءات تمارسيا بنفسيا فقط ، بؿ أف تككف ىذه اإلجراءات أيضا       
كعمى الرغـ  ،الحقكؽ المعتدل عمييا ليمارسكىا بأنفسيـ في مكاجية أم اعتداء عمى حقكقيـ متاحة كميسرة ألصحاب

مف نص اتفاقية التريبس عمى ىذا اإللتزاـ العاـ إال أنيا لـ تترؾ األمر مبيما بؿ كضعت مجمكعة مف الضكابط 
 كااللتزامات التكميمية لتنفيذ ىذا االلتزاـ نكردىا فيما يمي اإلرشادية 

كذلؾ  يلتزاـ األصمما تسمى بضكابط تنفيذ اال كأيضا بعض االلتزامات التكميمية أ 41تضمنت المادة حيث      
أف تككف إجراءات إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية  منيا 2فأكجبت الفقرة  ،إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية تيسيرا لتنفيذ إجراءات

كأف ال تنطكم عمى مدد أك فترات  ،غير ضركريةالتكاليؼ بصكرة  باىظةتككف معقدة أك  ال كأف كمنصفة،عادلة 
 .تأخير ال مبرر لو  إلىزمنية غير معقكلة أثناء سير الدعكل كال تؤدم 

معينة  دكائركجدير بالذكر أنو لتجنب طكؿ إجراءات التقاضي فمف الجائز تخصيص محاكـ معينة أك تخصيص      
ؿ تايمندا محاكـ خاصة يقتصر اختصاصيا ثكقد أنشأت بعض الدكؿ م ،فكريةفي المحاكـ لنظر منازعات الممكية ال

عمى نظر منازعات الممكية الفكرية كما خصصت بعض البمداف محاكـ معينة عمى مستكل أكؿ درجة لنظر منازعات 
                 .1الممكية الفكرية البسيطة كىك ما فعمتو انجمتزا

كما يفضؿ أف تككف األحكاـ الصادرة في المكضكع مكتكبة كشرط الكتابة شرط جكىرم كأساسي في األحكاـ      
 اكىي شركط تنص عميي ،لمحكـ حجية كقكة يعطيمما  ،ممةعكم مسببةالقضائية  كما يجب أف تككف تمؾ األحكاـ 

 .أغمب التشريعات
                                                           

جراءات تسكية المنازعات ، حمقة الكيبك الكطنية  : أنظر  1  التدريبيةالصغير )حساـ الديف عبد الغني(، إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 
 ىرةالدبمكممسية، القاتنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع معيد الدراسات ، حكؿ الممكية الفكرية لمدبمكماسييف                       
 4، ص 2004ديسمبر  16إلى  13مف                       
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كما يجب أف تتاح تمؾ القرارات كاألحكاـ عمى األقؿ لؤلطراؼ المعنية بالقضية دكف أم تأخير ال مبرر لو ، فمف      
مف المكاضيع مكجو أصبل إلى األطراؼ  مكضكعاألمكر البدييية أف القرار أك الحكـ الذم يصدره القضاء في 

   مسكغا بتنفيذه كؿ فيما يخصو ، فمف يككف ىناؾ منيم ـ أف يتاح الحكـ لمطرفيف ليقـك كؿالمتنازعة ، فمف البلز 
 .حدىما ر لـ يطمع عميو أطراؼ النزاع أك ألتنفيذ حكـ أك قرا

ىذا كيجب أف تبنى القرارات كاألحكاـ عمى األدلة كالمعمكمات التي قدميا األطراؼ أناء سير إجراءات الدعكل أك      
تقديـ المعمكمات كاألدلة المطمكبة منو كالتي  األطراؼفض أحد ر  مكمات المقدمة مف طرؼ كاحد إذاعمى األدلة كالمع
 .1يككف في حكزتو

كما يتاح لؤلطراؼ المتخاصمة فرصة عرض القرارات اإلدارية النيائية الصادرة في النزاع عمى سمطة قضائية     
الدكؿ  ال تمتـزإال أنو  ،مع تمكينيـ مف الطعف في األحكاـ القضائية الصادرة مف محاكـ الدرجة األكلى ،مختصة

 .2بإتاحة فرصة الطعف في القضايا الجنائية التي أصدرت أحكاما ببراءة المتيميف فييا

جراءات  41مف المادة  5كأخيرا اعتبرت الفقرة      مف اتفاقية التريبس أف ما تضمنو الجزء الثالث مف قكاعد كأحكاـ كا 
جارة العالمية عمى أنو يتطمب منيا إقامة نظاـ قضائي جديد ال يجب أف يفيـ لدل الدكؿ األعضاء في منظمة الت

ة مستقبل كمنفصبل عف النظاـ القضائي الخاص في ىذا البمد المتعمؽ بتنفيذ يكخاص بإنفاذ حقكؽ الممكية الفكر 
ىذا  القكانيف بصفة عامة ، بؿ يجب أف ال يفيـ أيضا أنو يؤثر في قدرة ىذه البمداف عمى تنفيذ كتطبيؽ قكانينيا في

كما يجب أف ال تفرض عمى الدكؿ األعضاء مكارد إضافية إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية أك تكزيع المكارد ،الخصكص 
نفاذ القكانيف بصفة عامة  .3بيف إنفاذ ىذه الحقكؽ كا 

مف اتفاقية التريبس إقامة نظاـ قضائي مستقؿ أك إنشاء محاكـ مختصة  41إذف فميس الغرض مف أحكاـ المادة 
فاذ حقكؽ الممكية الفكرية داخؿ إقميـ كؿ دكلة عمى حدة ، بؿ الغرض مف ذلؾ ىك الجدية كالمصداقية مف قبؿ ىذه إلن

بيا  كااللتزاـىذه االجراءات في تشريعاتيا مثؿ تبني  ثـالبلزمة ليذه الحقكؽ ،  الحماية القانكنيةالدكؿ في تكفير 
كتطبيقيا ، كمف ثـ العمؿ عمى ايجاد القاضي المختص كالمدرب عمى حؿ القضايا المتعمقة بمنازعات حقكؽ الممكية 

 .ة يالفكر 

 

                                                           
 مف اتفاقية التريبس  3الفقرة   41المادة  :راجع   1
 الكمالي)محمد محمكد(،  الممكية الفكرية ، مؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية جامعةأنظر :    2

 .261، ص  2004مام  11إلى  9،مف 1، الطبعة  1المجمد ،كمية الشريعة كالقانكف ،اإلمارات العربية المتحدة             
 321، ص  2009،  1كزيع ، ط إثراء لمنشر كالتاألردف ، كأيضا : ناصر محمد) عبد اهلل سمطاف(، حقكؽ الممكية الفكرية ، 

جراءات تسكية المنازعات، المرجع السابؽ ، ص   3    5أنظر : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 
 321: ناصر محمد) عبد اهلل سمطاف(، المرجع السابؽ ، ص كأيضا
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 المطمب الثاني 
 الوسائل اإلجرائية إلنفاذ حقوق الممكية الفكرية في التريبس 

كالتي يتعيف  ،كاإلجرائية كالجزائية كالعبلجيةألحكاـ الجكانب التنظيمية  61خصصت التريبس الجزء الثالث       
باعتبار أف الحماية ف الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية عمى البمداف األعضاء أف تعتمدىا لضماف تكفير الحد األدنى م

ف قكاعد اإلنفاذ تقع في إطار قكانيف أربعة ىي القانكف ال مدني ىي اليدؼ األساسي الذم تبتغيو ىذه االتفاقية ، ىذا كا 
 إدارية ك اإلدارم ، الجنائي ككذا قانكف الجمارؾ ، لذا فرضت االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء لتفعيؿ الحماية إجراءات

 .( ككذا متطمبات خاصة متعمقة بالتدابير الحدكدية نتناكليا في ) فرع ثاف ( قضائية نتناكليا في ) فرع أكؿ

 الفرع األول 
 اإلجراءات  اإلدارية والقضائية

المنصكص عمييا في اتفاقية التريبس لحماية حقكؽ الممكية الفكرية كالتي يجب  كالقضائيةإف اإلجراءات اإلدارية      
جراءات تتخذ في الظركؼ العادية كىك ما سيتـ تشريعاتيا الكطنية ، تنقسـ إلى إ عمى الدكؿ األعضاء تبنييا في

، كما يطمؽ عمييا الكثيركف  استثنائية أك مستعجمة ) مؤقتة(ات لى إجراءرؽ إليو في ) فقرة أكلى ( ككذلؾ إالتط
 .إجراءات تحفظية كىك ما سنتناكلو في ) فقرة ثانية (

 الفقرة األولى 
 اإلجراءات المتخذة في الظروف العادية

 إلى قسميفتنقسـ اإلجراءات الكاجب عمى الدكؿ األعضاء اتخاذىا في الحالة العادية في اتفاقية تريبس       
جراءات  دارية كا   .جنائية إجراءات مدنية كا 

الدكؿ األعضاء  عمىدارية يجب إنص عمى إجراءات مدنية يتريبس  التفاقيةف القسـ الثاني مف الجزء الثالث إ     
مكاجية  مبدأككذا  ، 49إلى  42مكاد مف المادة  8تبنييا في تشريعاتيا الكطنية ، حيث يحتكم ىذا القسـ عمى 

 .كمشركعة  ةعادل إجراءاتذلؾ كفؽ كؿ الخصـك كتبادؿ األدلة كالرد عمييا كيككف 

تؤكد أنو عمى الدكؿ األعضاء تبني إجراءات منصفة كعادلة الحتراـ  2الفقرة  41بالذكر أف المادة  كمف الجدير     
التكاليؼ ألصحاب الممكية الفكرية عندما  باىظةف تككف ىذه اإلجراءات معقدة أك أ يجكزكما  ،حقكؽ الممكية الفكرية

مف حماية حقكقيـ ضمف حدكد زمنية غير معقكلة أك تأخير  يحرمكاال قكقيـ في الدكؿ األعضاء أف ف حماية حك يريد
 .ال داعي لو 
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اف كالمدرجة تحت عنك  42ىذا كتنص المادة  مف اتفاقية التريبس ، 43ك 42دتيف كأف المادة سالفة الذكر تتفؽ مع الما
" اإلجراءات المنصفة كالعادلة " عمى أنو يجب أف تتيح الدكؿ األعضاء ألصحاب حقكؽ الممكية الفكرية إجراءات 

 قضائية مدنية لحماية حقكقيـ ، كيككف لممدعى عمييـ كذلؾ الحؽ في تمقي إخطار مكتكب يحتكم قدرا كافيا مف 

الدكؿ السماح لؤلطراؼ المتخاصمة أف يمثميا محامكف كعمى  ،مقة بالدعكل المرفكعة بمكاجيتيـ المعمكمات المتع
 .1كأف تعطي لؤلطراؼ المتخاصمة الحؽ في إثبات مطالباتيـ كتقديـ األدلة المتصمة بالقضية،مستقمكف 

كيجب أف تتكفر في التشريع الكطني قكاعد تسمح بحماية المعمكمات السرية ما لـ يكف دستكر الدكلة يحظر      
التزاـ قانكني عمى أحد األطراؼ السرية في المنازعات المدنية كعمى كجو الخصكص في الحاالت التي يككف فييا 

 بعدـ اإلفصاح عف األسرار.

"االتحادات كالجمعيات " التي يككف ليا صفة قانكنية   42كاردة في المادة كتشمؿ عبارة " أصحاب الحقكؽ " ال     
كيعتمد مركز االتحادات كالجمعيات بصفة أساسية عمى القانكف الكطني الذم أنشأت في ظمو ، فإذا كاف القانكف 

المنصكص عمييا في  الكطني يعترؼ ليا بالكجكد فإف ىذه االتحادات كالجمعيات يحؽ ليا االستفادة مف أحكاـ اإلنفاذ
 .2االتفاقية

ال يستطيع أف يطمب الحماية مف الدكلة حاؿ اإلعتداء  –طبيعي أـ اعتبارم –يفيـ مف ىذا الشرط أف الشخص     
عمى حؽ مف حقكؽ الممكية الفكرية ، فبل يتسنى لو ذلؾ إال مف خبلؿ اتحاد أك جمعية ألنو ليس صاحب الصفة في 

 ذلؾ .

 : 3أف ىذا الشرط يعد قيدا عمى طمب الحماية لعدة أسباب يمكف إجماليا فيما يميكيرل جانب مف الفقو 

أف الشخص صاحب الحؽ المعتدل عميو لو مصمحة قانكنية كقائمة في طمب ىذه الحماية ، كلكنو ال يستطيع القياـ 
 بيذا إال مف خبلؿ اتحاد أك جمعية كما ذىبت االتفاقية .

انضماـ أم مف أصحاب حقكؽ الممكية الفكرية إلى جمعية أك اتحاد يحرص عمى يجب مبلحظة أمر ميـ ىك أف 
 الدفاع عمى حقكقو يفرض عميو إجراءات إدارية كتكاليؼ مالية تقع عمى عاتقو مما يحممو بأعباء ثقيمة .

ادتو يفرض ىذا الشرط رقابة ال مبرر ليا عمى صاحب الحؽ ، فمف األفضؿ ترؾ أمر لجكئو لجمعية أك اتحاد إلر 
 .كما يراه مناسبا لمصمحتو المنفردة

                                                           
 :أنظر  1

  GERVAIS(D), SCHMITZ (I),op ,cit, p 424                                                                           
جراءات تسكية المنازعات ، المرجع السابؽ ،ص   2  6أنظر : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 
 . 779، 778أنظر : عمي الديف أحمد) رشا( ، المرجع السابؽ ، ص   3
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كمع ذلؾ ال تشمؿ عبارة أصحاب الحقكؽ "المرخص لو" كلك كاف الترخيص استئثاريا، كمف ثـ فإف التشريعات الكطنية 
يجكز ليا أف تقصر الحؽ في رفع الدعاكل القضائية عمى مالؾ العبلمة التجارية أك البراءة أك حقكؽ الممكية الفكرية 

ف كانت بعض التشريعات الكطنية تقرر ىذا الحؽ أيضا لممرخص لو إستئثاريااألخرل   .1أك مف يمثمو ، كا 

الممكية  صاحب حؽ مف حقكؽ إثباتقد عالجت مشكمة صعكبة  43أما فيما يخص عناصر اإلثبات فإف المادة      
فأكجبت عمى  ،حيازة المعتدم عمى الحؽاألدلة التي تثبت اإلعتداء في  عتداء عمى حقو بسبب كجكداإلالفكرية كاقعة 

الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية أف تخكؿ لمسمطات القضائية صبلحية إلزاـ الخصـ بتقديـ األدلة التي في 
كىك مبدأ عدـ جكاز إجبار  ،مف األنظمة القانكنية كثير حكزتو كالمستند كالدفاتر كالعقكد بالمخالفة لممبدأ المستقر في

أف  تتمثؿ في 2عمى تقديـ دليؿ ضد نفسو ، كيشترط لكي تصدر السمطات القضائية أمرا بذلؾ عدة شركطشخص 
يقدـ أحد طرفي الخصكمة ) سكاءا كاف ىك المدعي أك المدعى عميو ( لمسمطة القضائية حججا كافية تؤيد ما يدعيو. 

أف تككف تمؾ ، ك التي تككف حاسمة في الدعكلأف يحدد األدلة التي تتصؿ بإثبات صحة ما يدعيو كىذا يعني األدلة ك 
يترتب عمى إصدار األمر اإلفصاح عف أسرار الخصـ الذم تككف األدلة في حكزتو ، كأال األدلة في حيازة الخصـ 

ترتب عمى ذلؾ يبمعنى أنو ال يجكز إصدار األمر إذا كاف  ،طالما أنو مف البلـز المحافظة عمى سرية المعمكمات 
 معمكمات  كمف شأنو أف يؤدم إلى حدكث ضرر لمخصـ ال يمكف إصبلحو أك ضرر كاف يمكف تجنبو.اإلفصاح عف 

صكؿ عمى المعمكمات البلزمة يجكز لمسمطات القضائية حكفي حاؿ رفض الخصـ دكف أسباب كجيية إتاحة ال     
أف المحكمة قد تستخمص مف  ، كىذا يعني 3إصدار األحكاـ األكلية كالنيائية عمى أساس المعمكمات المقدمة إلييا

عرقمتو اإلجراءات بصكرة  فادحة  أكرفض الخصـ تقديـ المعمكمات الضركرية التي في حكزتو بدكف أسباب كجيية ، 
 .صحة ما يدعيو الطرؼ الذم حجبت عنو المعمكمات 

العالمية أف تضع في  كبالنسبة لمجزاءات المدنية فقد أكجبت االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة     
كىي  46، 44،45 كتناكلتيا في المكاد ،كية الفكريةتشريعاتيا الكطنية جزاءات مدنية لردع التعديات عمى حقكؽ المم

 .خاصة باألكامر القضائية باإلمتناع عف التعدم كالتعكيضات كجزاءات أخرل كفيما يمي سنتناكؿ كؿ جزاء بإيجاز

كىي تضـ  ، 44في المادة  قد نصت عمييا اتفاقية تريبسف ،القضائية باإلمتناع عف التعدم كامرلؤل فبالنسبة     
عمى أنو يحؽ لمسمطات القضائية أف تصدر أمرا قضائيا منيا  1حيث تنص الفقرة ، قاعدة آمرة كقاعدة أخرل مكممة 

حؽ مف حقكؽ الممكية الفكرية إلى أم طرؼ بمكجبو يمتنع عف إدخاؿ أية سمع مستكردة يعتبر دخكليا تعديا عمى 

                                                           
1
 الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، المعايير الدكلية إلنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية ندكة الكيبك الكطنية عف الممكية الفكرية  أنظر:  

  22المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاكف مع كزارة التجارة كالصناعة ككزارة اإلعبلـ ، مسقط ، لمصحافييف نظمتيا  
 7ص ، 2004مارس  

  261عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقكؽ الممكية الفكرية كأثرىا االقتصادم ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر :  2

 مف اتفاقية التريبس . 2الفقرة  43راجع : المادة   3
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ي ىذه الحالة ككاف ىذا الشخص ال يعمـ كلـ يكف بمقدكره أف يعمـ بأنيا تشكؿ تعديا فيجكز لمسمطات القضائية غ
  .مر بإنذار قضائياإلمتناع عف إصدار أ

ألصحاب ضات انية كأكدت عمى ضركرة دفع تعكيثفي فقرتيا ال 44أما القاعدة المكممة فقد نصت عمييا المادة      
حقكؽ الممكية الفكرية الذيف تـ اإلعتداء عمى حقكقيـ  ،كتختمؼ األكامر القضائية عف التدابير المؤقتة التي عالجتيا 

ع مناألكامر القضائية باعتبارىا جزاءا مدنيا ل 44مف اتفاقية التريبس ، حيث أف االتفاقية عالجت في المادة  50المادة 
كىي تصدر لمنع كقكع  50كىي ال تشمؿ التدابير المؤقتة التي عالجتيا المادة ،استمرار التعديات التي كقعت بالفعؿ 

التعدم أك لممحافظة عمى األدلة مف الضياع كيجب أف يككف إصدار األكامر القضائية متاحا لمسمطات القضائية 
 .1يا مف الجمارؾ مباشرةاإلفراج عن فكرك كاءا كانت البضاعة عمى الحدكد ، أس

مف  45مشكمة التعكيضات ألصحاب حقكؽ الممكية الفكرية قد تـ عبلجيا بشكؿ كاضح كعممي في المادة  أما     
القضائية أف تأمر المتعدم باف يدفع لصاحب الحؽ تعكيضات مناسبة عف حيث يجكز لمسمطات  ،اتفاقية التريبس

في الممكية الفكرية مف جانب متعد يعمـ أك كانت ىناؾ أسباب معقكلة الضرر الذم لحؽ بو بسبب التعدم عمى حقو 
رباح كلك أتجعمو يعمـ أف ما قاـ بو يعد تعديا ، ككذا إلزاـ المتعدم بدفع مصركفات كاتعاب المحاماة كرد ما حققو مف 

 . 2لـ يتكافر لديو ركف العمـ بقيامو بالتعدم

أكثر قكة كردعا في مكاجية المعتدم مقارنة بإصدار األكامر القضائية ءا مدنيا اجز  46تضمنت المادة  في حيف     
ئية مف إصدار أمر قضائي أك فرض تعكيضات عميو لجبر الضرر ،كيتمثؿ ىذا اإلجراء في تمكيف السمطات القضا

دكف الحاجة في ىذا الكضع إلى فرض نكع  يالسمعة أك السمع التي تمثؿ تعديا عمى حؽ فكرم محم يفبالتصرؼ 
كيتخذ التصرؼ في  ،ما يضمف عدـ إلحاؽ أم ضرر بصاحب الحؽ األصمي، كبمف التعكيضات لممحكـك عميو 

أك إتبلؼ السمع كيككف اإلتبلؼ بأم كسيمة كحرقيا مثبل ،السمع دكف تعكيض التصرؼ في ،أشكاال عديدة منيا  السمع
التخمص مف المكاد كالمعدات المستخدمة في التعدم عمى الحؽ  ،ذلؾ البمد يمع مراعاة األحكاـ الدستكرية القائمة ف

 .3الفكرم ككذا المستخدمة في التقميد

مف  المزيد ثأدنى حد ممكف مف خطر حدك  إلى التقميؿ إلى 46أكضحت المادة كييدؼ ىذا اإلجراء الصاـر كما 
  البلحقة. كالتعديات االنتياكات
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مف اتفاقية التريبس أف تمنح السمطات  47كيجكز لمدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية كفقا لممادة      
المتعدم في الحاالت التي تقدر فييا خطكرة التعدم عمى حؽ مف حقكؽ الممكية الفكرية القضائية صبلحية إجبار 

اج كتكزيع السمع كالخدمات التي تنطكم نتاشترككا معو في إعمى أف يزيح لصاحب الحؽ الستار عف شخصية مف 
عمى التعدم ، كعف أسكاؽ تكزيع تمؾ السمع ، كذلؾ بغية تكزيع المعمكمات البلزمة لصاحب الحؽ لمتابعة كتسييؿ 

 اتخاذ اإلجراءات القانكنية ضد شبكات األنشطة غير المشركعة في مجاؿ التقميد كالتزكير.

ؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية عمى منح السمطات القضائية ال تجبر الدك  47كيبلحظ أف المادة      
صبلحية اتخاذ ىذا التدبير ، تجنبا لمتعارض مع دساتير بعض الدكؿ التي تقرر حؽ المتيـ في السككت كعدـ جكاز 

دانتو استنادا إلى أدلة مستمدة مف شيادتو كالدستكر األمريكي في تعديمو الخامس  .مساءلة الشاىد كا 

كىذا يعني أف اتفاقية التريبس تجيز لمدكؿ األعضاء أف تقرر في تشريعاتيا أف مف حؽ المتعدم عمى حؽ مف حقكؽ 
 الممكية الفكرية السككت عند استجكابو تطبيقا لمبدأ عدـ إجبار الشخص عف اإلدالء بمعمكمات تتضمف إدانتو .

تنفيذ قضائي فعاؿ ، سيؿ ،كيسرع مف ميمة تنفيذ ما مف اتفاقية التريبس عمى نظاـ  48ىذا كقد نصت المادة      
كفي نفس الكقت قد يفرض القضاء بعض الجزاءات عمى الطرؼ المضركر  ،قضي بو مف تعكيضات كجزاءات عينية

إذا ثبت مبدئيا تعسفو أك إساءة استعماؿ اإلجراءات كالتدابير التحفظية أك إجراءات ،جراءات الذم طمب اتخاذ اإل
كز لمقضاء أف يكمفو بأف يدفع لمطرؼ اآلخر الذم أصابو ضرر مف ىذا التعسؼ كالخطأ تعكيض كافي فيج ،التنفيذ

يككف معادال ليذا الضرر الذم لحقو بسبب خطأ المدعي أك تعسفو ،كقد يحكـ القضاء بأف يشمؿ ىذا التعكيض 
 .1والمصركفات القضائية كأتعاب المحاماة كسائر المصركفات التي تكبدىا المدعى عمي

قاعدة عامة كىامة جدا بصدد آلية الحماية ، حيث نصت عمى أف أم  48مف المادة  2ثـ كضعت الفقرة       
تككف كاجبة النفاذ كالسرياف عمى جميع أحكاـ أك إجراءات صدرت تنفيذا لنظاـ آلية حماية حقكؽ الممكية الفكرية 

العامة كالمسؤكليف الرسمييف مف التعرض لئلجراءات البمداف األعضاء كدكف أم استثناء سكل أف تعفى الييئات 
 .الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ إجراءات بحسف نية في سبيؿ تطبيؽ القانكف

الدكؿ فمف المعمـك أف بعض ،فاقية تريبس أما بالنسبة لئلجرءات اإلدارية فكانت ىي األخرل محؿ اىتماـ ات      
حية فرض جزاءات مدنية ، كىذا يعني أف اإلختصاص في فرض الجزاءات تحددىا صبل يلمجيات اإلدارية التتخكؿ 

 .المدنية يككف لجية إدارية ليا اختصاص قضائي كليس لمسمطات القضائية 
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مف اتفاقية تريبس ىذا الكضع فأكجبت عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة  49لذا فقد عالجت المادة      
رض جزاءات مدنية مراعاة أف تتفؽ اإلجراءات التي تتبعيا الجية اإلدارية فالعالمية التي تخكؿ لجية إدارية صبلحية 

دئ المتقدمة المنصكص عمييا في القسـ الثاني مف ا يتصؿ بمكضكع الدعكل مع المبامفي فرض الجزاءات المدنية في
 . 49إلى  42ءات المدنية كاإلدارية المنصكص عمييا في المكاد مف اكاإلجر  الجزء الثالث في شأف الجزاءات 

جراءات أكثر صرامة جاء القسـ الخامس ك        استكماال ألىداؼ اتفاقية التريبس في إيجاد حماية أكثر قكة كردعا كا 
 . 61ء الثالث تحت عنكاف الحماية الجنائية عبر العديد مف اإلجراءات التي تضمنتيا مادة كحيدة ىي المادة مف الجز 

كحا قساـ كمكاد االتفاقية بساطة ككضأكيعد القسـ الخامس مف اتفاقية تريبس بمادتو الكحيدة مف أكثر       
تضمنت األحكاـ الكاردة فيو بتبياف المكاد القابمة لمحماية الجنائية، كالعقكبات الجنائية األصمية حيث  كاختصارا،

 .كالعقكبات الجنائية التكميمية كشركط تنفيذ تمؾ العقكبات 

عمى منيا  61بالنسبة لممكاد القابمة لمحماية ، فقد قصرت اتفاقية تريبس ، نطاؽ الحماية الجنائية بمكجب المادة ف     
مف الجزء الثاني مف االتفاقية كىما   7إلى  1في األقساـ مف فئتيف فقط مف فئات الممكية الفكرية المنصكص عمييا 

فيخرج عف نطاؽ  كبالتالي لمعبلمات التجارية المسجمة المتعمدانتحاؿ حقكؽ المؤلؼ عمى نطاؽ تجارم كالتقميد 
  .األخرل كىي المؤشرات الجغرافية كحماية المعمكمات السريةالحماية الجنائية باقي فئات الممكية الفكرية 

بعقكبات جديدة غير تمؾ التي تضمنتيا معظـ  61كبالنسبة لمعقكبات الجنائية األصمية ، فمـ تأت المادة      
 كىي الحبس كالغرامة المالية كالتي تككف متضمنة في القانكف الجنائي أك ،تشريعات الدكؿ األعضاء في المنظمة

 .أك حتى في قانكف حماية الممكية الفكرية ، حسب ما تقتضيو تشريعات كؿ دكلة عمى حدة،القانكف المدني لمدكلة 

أك ، اف العقكبتيف معيكيمكف لمسمطة القضائية في الدكلة المعنية أف تطبؽ عمى المعتدم عمى الحؽ الفكرم ىات     
  .1سات المشددة أك المخففةبكحسب الظركؼ كالمبل ،ىما دكف األخرل حسب حالة ككاقعة كؿ تعداحديؽ إتطب

 الغرامةكما لـ تحدد مقدار  ،مف اتفاقية تريبس لـ تحدد عقكبة الحبس لمدة محددة 61كالمبلحظ عمى أف المادة      
بؿ تركت  ،ك الغرامةممكية الفكرية تكقع عقكبة الحبس أية جريمة مف جرائـ انتياؾ حقكؽ الكما أنيا لـ تكضح عمى أ

 .عضاء لكطنية في الدكؿ األا لمتشريعاتذلؾ كمو 

ضافة إلى العقكبات األصمية فقد أك       عقكبات تكميمية كىي ذاتيا التي نص عمييا القسـ الثاني  61كردت المادة ا 
كتتمثؿ ىذه العقكبات في حجز السمع التي تمثؿ  45،46مف اتفاقية التريبس خاصة في المادتيف  الثالثمف الجزء 

تبلؼ المعدات كالمكاد المستخدمة في تنفيذ جريمة  باإلضافةانتياكا كتعديا عمى الحؽ الفكرم  إلى حجز كمصادرة كا 
 .التعدم 
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ية الفكرية ) الكيبك( ال تشتمؿ كفي الكاقع فإف جميع االتفاقيات المبرمة تحت سقؼ المنظمة العالمية لحماية الممك     
  .قكبات جنائيةمى أية إجراءات أك عع

كفير أدلة كافية لة إثبات كاقعة التعدم تتطمب تمسأمر ليس بالسيؿ ، إذ أف ما كاف تكقيع العقكبات الجنائية أكل     
كليس كشيكا أك  ؿبالفع قد تـضافة إلى أنو يجب أف يككف الفعؿ اإلجرامي إكقاطعة ،كما يتطمب بذؿ الجيد كالكقت 

ف يككف أ،مف اتفاقية تريبس إلمكاف تكقيع عقكبتي الحبس كالغرامة تكافر شرطيف  61لذا فقد اشترطت المادة  محتمبل،
 .أف يككف التعدم قد تـ عمى نطاؽ تجارم بغرض تحقيؽ الربح ، ك فعؿ التعدم قد تـ بشكؿ متعمد 

لـ تنص عمى جية بعينيا قضائية أك إدارية  61العقكبات الجنائية ، فإف المادة  بتكقيعأما عف الجية المختصة       
إلى أم جية ككرد فيو "تمتـز البمداف األعضاء بغرض  تختص بتكقيع عقكبة الحبس ، حيث جاء النص مبيما ال يشير

 61صكص عمييا في المادة بتطبيؽ ىذا النص كتكقيع العقكبات المن فالمعني،تطبيؽ اإلجراءات كالعقكبات الجنائية "
 .1كالتنفيذية) الحبس كالغرامة ( ىي البمداف األعضاء بسمطاتيا القضائية 

  فقرة الثانيةال
 اإلجراءات المؤقتة

االتفاقية منيا ، كبالنظر إلى تمؾ المادة نجد أف  50المادة  نصت اتفاقية التريبس عمى اإلجراءات المؤقتة في        
جراءات تخاذ أية إعند ا، كحقكؽ المدعى عميو حاكلت إعطاء حقكؽ متساكية لممدعي صاحب حقكؽ الممكية الفكرية 

 .مؤقتة 

لحقكؽ  القانكنيةحاكلت اتفاقية ) التريبس( في معظـ أحكاـ الجزء الثالث أف تكفر الحد األدنى مف الحماية       
أك عمى األقؿ تقمؿ مف اآلثار الناجمة عف  ،ياؾ كذلؾ بأف تمنع التعدم قبؿ كقكعوكاإلنت الفكرية مف التعدم  الممكية

اـ الدكؿ األعضاء بمنح السمطات القضائية فييا سمطة التفاقية التكصؿ إليو عف طريؽ إلز حدكثو كىك ما تحاكؿ ا
فقد أجازت  ،غراض مختمفةإجراءات كقتية أك تحفظية بناءا عمى طمب المستفيد كألإصدار األكامر القضائية إلتخاذ 

اتفاقية تريبس لممدعي المجكء إلى السمطات القضائية إلتخاذ تدابير مؤقتة فكرية كفعالة لمحيمكلة دكف حدكث ام تعد 
إنتياؾ كشيؾ ع التعدم قبؿ كقكعو أك في حالة بمعنى اف الغاية ىي اتخاذ تدابير كقائية الزمة لمن ،2عمى حقكقو

 جمركياالكقكع كلصاحب الحؽ الفكرم أيضا أف يتخذ تدابير مؤقتة لمنع دخكؿ السمع المستكردة المقمدة فكر تخميصيا 
 .القنكات التجارية 

  

                                                           
 565، ص  السابؽالميبي ) حميد محمد عمي ( ، المرجع  أنظر :  1

 البند أ مف اتفاقية التريبس 1الفقرة  50راجع : المادة   2



 269  
 

المحكمة  إلى( أف يتقدـ بطمب كلى البند)ب( صاحب الحؽ الفكرم )المدعيفي فقرتيا األ 50كتخكؿ المادة     
أك بعضيا ، كالمحكمة المختصة في ىذه تثبت كاقعة التعدم كميا  لحفظ األدلة التي يحفظالمختصة إلصدار أمر ت

الحالة تحدد إمكانية إصدار مثؿ ىذا اإلجراء التحفظي كمدتو ، كما ليا أف ال تستجيب لطمب المدعي إذا لـ تقتنع مف 
 خبلؿ ما تـ تقديمو إلييا مف طمبات .

جب أيضا أف تخكؿ لمبمداف األعضاء لمسمطة القضائية بناءا عمى طمب صاحب الحؽ ) المدعي (اتخاذ يكما      
يتـ  تىح االنتظارإذا كاف  كاف ذلؾ مبلئما لو إماكبدكف إخطاره حيثما ،التدابير المؤقتة في غيبة الطرؼ اآلخر 

ضو بعد يؽ الضرر بالمدعى يصعب تعك سفر عنو إلحايقد يؤدم إلى تأخير  (إخطار الطرؼ اآلخر ) المدعى عميو
 . 1إلى إتبلؼ األدلة يؤدمأك إذا كاف التأخير ، ذلؾ

 المكضكع قد تضر المدعى عميو  يبؿ صدكر حكـ نيائي فق المؤقتة كالتي تتخذ لصالح المدعي إف التدابير    
تخضع لرقابة شديدة مف قبؿ ر ، لذلؾ فإف تمؾ التدابير يكخاصة إذا كاف المدعي متعسفا في استخداـ تمؾ التداب

أنو يجكز لمسمطات القضائية أف  50مف المادة  3حيث اشترطت الفقرة  ،و اتفاقية تريبسيالقضاء كىذا ما أكدت عم
كىذا الحؽ عمى كشؾ التعدم  ،تتيقف بأف المدعي ىك صاحب حؽ يلديو لكـ أية أدلة مقبكلة يتقد يتطمب مف المدع

 عميو .

القضائية التكازف بيف مصمحة المدعي كالمدعى عميو يجكز ليا أف تطمب مف المدعي تقديـ تحقؽ السمطات كحتى     
إذا ما طالب ىذا األخير باتخاذ تدابير مؤقتة ، كما  ي،و مف تعسؼ المدعيلحماية المدعى عم عادلةضمانة أك كفالة 

يجكز لمقاضي أف يطمب مف المدعي تقديـ معمكمات أخرل إضافة لتحديد السمع التي سكؼ تتخذ ضدىا التدابير 
 . 2المؤقتة

 مف جراء اتخاذ تتأثربة الطرؼ اآلخر يجب إخطار كافة األطراؼ التي يكفي حالة اتخاذ تدابير مؤقتة في غ    
تنفيذ التدابير عمى أقصى تقدير كيطمب إعادة النظر مع احتفاظو بالحؽ في عرض رؤيتو  عقب التدابير دكف تأخير

لغائوبشأف تعديؿ التدابير   .3أك تثبتو في غضكف فترة معقكلة عقب اإلخطار بالتدابير كا 
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  مف اتفاقية التريبس  4الفقرة  50راجع :المادة   3

  GERVAIS(D), SCHMITZ (I),op ,cit, p 91 :وأيضا 
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كتمغى التدابير المؤقتة بناءا عمى طمب المدعى عميو أك يكقؼ مفعكليا إذا تقاعس صاحب الحؽ عف ممارسة     
يكما مف  31يـك عمؿ أك  20تجاكز الدعكل في غضكف فترة زمنية معقكلة مف صدكر التدابير ال تحقو في إقامة 

 . 1أييما أطكؿياـ السنة الميبلدية أ
التدابير المؤقتة نتيجة تقاعس صاحب الحؽ في إلقامة الدعكل ، أك إذا ما اتضح أنو كفي حالة إلغاء أك سقكط     

ال يكجد احتماؿ ارتكاب فعؿ التعدم تأمر السمطات القضائية كبناءا عمى طمب المدعى عميو تعكيضو عف أم ضرر 
 .2لحؽ بو
ذىا عف طريؽ اإلجراءات اإلدارية ، قدر كتجدر اإلشارة إلى أنو يجب أف تنفؽ التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخا     

  .اإلمكاف مع مضمكف المبادئ العادلة التي نصت عمييا االتفاقية في ىذا القسـ

 الفرع الثاني 
 ةـــــــر الحدوديـــــــالتدابي 

التدابير الحدكدية فقد احتمت ،حقكؽ الممكية الفكرية إنفاذ إذا كانت اتفاقية تريبس قد أكلت جؿ عنايتيا بمسألة       
مكقعا خاصا في مسألة اإلنفاذ ، إذ اىتمت االتفاقية بكضع قكاعد خاصة لمكاجية ظاىرة تجارة السمع المزيفة عمى 

 51االتفاقية في المكاد مف  يالمستكل الدكلي ، كقد كردت ىذه القكاعد المتعمقة بالتدابير الحدكدية في القسـ الرابع ف
 . 60إلى 

 عف متطمباتيا . (فقرة ثانية)كفي  أىميتيا كنطاقياعف  (فقرة أكلى )كمـ فينتكنظرا ألىمية التدابير الحدكدية سكؼ 

 األولىالفقرة 
 ونطاقهاالتدابير الحدودية  أهمية 

مجمكعة مف اإلجراءات  الحدكديةيقصد بالتدابير الحدكدية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية أك ما يسمى بالحماية        
التي تتخذىا سمطة الجمارؾ مف تمقاء نفسيا أك بناءا عمى طمب يقدمو ليا صاحب الحؽ في الممكية الفكرية أك يقدمو 

كلمنع دخكؿ السمع كالبضائع المستكردة أك المصدرة ،كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى حقكقو الفكرية  القضائيةلمسمطة 
 .3إلى القنكات التجاريةأك المتعدية عمى تمؾ الحقكؽ 

                                                           
 مف اتفاقية التريبس  6الفقرة  50راجع :المادة   1

    كأيضا: تيرتيس)سخابر(، إجراءات التنفيذ المتبعة في الدكؿ النامية بما في ذلؾ اإلجراءات التي تتخذىا الشرطة كالجمارؾ ، ترجمة محمد 
 الفكرية مف منظكر عربي  تحديات الممكية"ندكة الجمعية الدكلية لحماية الممكية الصناعية بعنكاف  )حساـ محمكد لطفي ( ،      

 48، ص 1997أكتكبر   23-21بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية ، القاىرة ،،  "كدكلي        
  18، المرجع السابؽ ، ص TRIPSأنظر : كانجز)جكدم(،أعماؿ حقكؽ الممكية الفكرية في ضكء   2

 . 69، المرجع السابؽ ، ص كاف )ىادم اسماعيؿ(شير  أنظر: 3
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أك ىي عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات التي تتبعيا السمطات الجمركية في حدكد كؿ دكلة إلنفاذ الحماية     
 . 1المقررة لحقكؽ الممكية الفكرية

الجية المختصة أك فالحماية الحدكدية تقـك عمى فكرة أف صاحب الحؽ ) المدعي( يستطيع التقدـ بطمب إلى      
إلى السمطات الجمركية ألجؿ الحجز عمى البضائع المستكردة أك المصدرة كالتي تشكؿ تعديا عمى حقكقو الفكرية 

كىك األمر الذم  ،مما يصعب معو تعقبيا بعد ذلؾ،كذلؾ في مرحمة مبكرة كقبؿ دخكؿ البضائع إلى القنكات التجارية 
 .2لتعدم عمى حقكقويساىـ في تقميؿ األضرار الناجمة عف ا

ف سمطات الجمارؾ ىي الجية التي تقع عمى عاتقيا مسؤكلية اتخاذ التدابير الحدكدية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية  كا 
 .عمييا  لفي الحاالت التي يتـ فييا استيراد أك تصدير البضائع المتعد

ائر كالمؤسسات التابعة ليا الجمارؾ كالدك ة ىك مف اختصاص سمطات التدابير الحدكدية في كؿ دكل اتخاذ فإفإذف 
عمى أساس ،ف دائرة الجمارؾ ىي الجية الكحيدة التي تستطيع تنفيذ اإلجراءات الحدكدية بأحسف صكرة حيث أ

الجمارؾ ىي المختصة بمعالجة اإلنتياكات التي تتعرض ليا حقكؽ الممكية الفكرية في التجارة العالمية أك الدكلية 
داة ككيمة عف الحككمة كمسؤكلة عف حماية الحدكد كككنيا أ ،برية كالمكانئ كالمطاراتالحدكد المكجكدة في ألنيا 

كالتي مف خبلليا يتـ فحص البضائع كاستجكاب المسافريف عند دخكليـ كخركجيـ مف  ،الخارجية كمراقبة تمؾ المناطؽ
 الببلد .

كىي إقامة أسكاؽ دكلية عادلة كمنع ، أىدافيافكرية في كتبرز أىمية التدابير الحدكدية لحماية حقكؽ الممكية ال     
كمنع البضائع المتعدية مف  ،كمحاربة اإلحتياؿ كالتقميد كالتزكير، غير المشركعةأعماؿ الغش التجارم كالمنافسة 

التحرؾ بسيكلة عبر الحدكد أك دخكليا إلى القنكات التجارية ، ألنو بعد ذلؾ يصعب السيطرة  عمييا مف قبؿ 
 .السمطات المختصة في الدكلة 

كما تيدؼ الحماية الحدكدية أيضا إلى منع المعتديف أك المقمديف مف الحصكؿ عمى أمكاؿ غير مشركعة ليس ليـ     
لى حماية المصالح العامة  ،لحؽ فييا ، كما تيدؼ ىذه التدابير إلى حماية المستيمكيف مف التعرض لمخداعا كا 

 .المتعمقة بصحة كسبلمة البشر كاألدكية كاألغذية بالصناعاتكخاصة إذا تعمؽ األمر 

معمكمات الحساسة المتصمة كما تعد التدابير الحدكدية أيضا فعالة كضركرية لمتكصؿ إلى البيانات التجارية كال    
كذلؾ عف طريؽ معاينة البضائع ككشفيا ،كالضركرية لمتعرؼ عمى البضائع المقمدة أك المزكرة أك المتعدية  بالتجارة

كلكف اتخاذ تمؾ التدابير أك  ،كقبؿ دخكليا إلى القنكات التجاريةمف قبؿ سمطات الجمارؾ عند استيراد البضائع 

                                                           
 .566أنظر: الميبي) حميد محمد عمي ( ، المرجع السابؽ ، ص   1
   نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، الكطنية حكؿ الممكية الفكرية  ندكة الكيبك ،)سامر(،مدخؿ لمممكية الفكرية نةالطراك  أنظر :  2

 8، ص2005أفريؿ  9،10المنامة، ،بالتعاكف مع كزارة اإلعبلـ كغرفة تجارة كصناعة البحريف  )الكيبك( 
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اإلجراءات مف قبؿ سمطات الجمارؾ لحماية حقكؽ الممكية الفكرية يجب أف ال تككف حاجزا تقؼ في طريؽ التجارة 
 .1الدكلية المشركعة أك في طريؽ تحرير التجارة الدكلية كالتي تعد اليدؼ األساسي الذم تبتغيو منظمة التجارة العالمية

كىي تعزيز  ،تريبس في تحقيؽ أىدافيا اتفاقيةكسيمة اعتمدت عمييا  اعتبرت التدابير الحدكدية فقد كنظرا ألىمية     
كتقكية كتفعيؿ حقكؽ الممكية الفكرية عف طريؽ حماية الحقكؽ اإلستئثارية ألصحابيا كمنع أطراؼ أخرل لـ تحصؿ 

كمنع تمؾ األطراؼ مف استيراد كتصدير البضائع ،عمى إذف أك مكافقة منيـ إلستغبلؿ حقكقيـ الفكرية أك اإلنتفاع بيا 
  .المتعدية عمى حقكقو الفكرية

يشمؿ نطاؽ تطبيؽ التدابير الحدكدية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية كفقا التفاقية تريبس نطاؽ تطبيقيا مف حيث ك      
التطبيؽ مف حيث  ؽككذا نطاالمكضكع بتحديد أنكاع حقكؽ الممكية الفكرية التي تشمميا الحماية الحدكدية ، 

التدابير ؽ تمؾ الحماية مف حيث الزماف بتحديد المدة الزمنية التي تتخذ خبلليا تمؾ ياألشخاص ، إضافة إلى بياف تطب
 .الحدكدية كمف ثـ نطاؽ التطبيؽ مف حيث المكاف الذم يجب أف تتخذ فيو تمؾ التدابير

يستخمص أف  2الفقرة 53ك 51فبالرجكع إلى المادتيف  ،المكضكعفبالنسبة لنطاؽ الحماية الحدكدية مف حيث      
الحماية الحدكدية تشمؿ جميع أنكاع الممكية الفكرية التي عالجتيا االتفاقية كبصفة خاصة العبلمات التجارية المقمدة 

إضافة إلى براءات اإلختراع كالتصميمات الصناعية كالمؤشرات  ،كحقكؽ المؤلؼ المقرصنة لمنعيا مف دخكؿ الحدكد
ككذا أصناؼ النباتات التي أكجبت االتفاقية عمى الدكؿ ،الجغرافية كالتصميمات التخطيطية لمدكائر المتكاممة 

 .2بينيمااألعضاء حمايتيا أما عف طريؽ براءات اإلختراع أك نظاـ حماية مف نكع خاص أك نظاـ مزيج 

فتمتـز الدكؿ األعضاء في اتفاقية تريبس كبمكجب  ،لنطاؽ الحماية الحدكدية مف حيث األشخاص بالنسبةا أم     
إذا كانت لديو أسباب مشركعة لمشؾ في أنو يمكف أف يحدث ف صاحب الحؽ في الممكية الفكرية بتمكي 51المادة 

اإلدارية كالقضائية المختصة إليقاؼ السمطات  بتقديـ طمب إلى السمطات ،استيراد لبضائع معتدية عمى حقكقو الفكرية 
 الجمركية إجراءات اإلفراج عف تمؾ البضائع .

ية حقكؽ الممكية الفكرية خاذ التدابير الحدكدية لحماكبمكجب ىذه المادة فإف األشخاص الذيف لدييـ حؽ طمب ات     
ىـ أصحاب تمؾ الحقكؽ أم أصحاب حقكؽ الممكية الفكرية ، كمف المعمـك أف صاحب الحؽ إما أف يككف شخصا 

غير أف السؤاؿ المطركح ىؿ أف صاحب الحؽ الذم تشممو الحماية يجب أف يككف مف مكاطني ،طبيعيا أك معنكيا 
  .؟احب الحؽ سكاءا كاف كطنيا أـ أجنبياالدكلة فقط أك أف تمؾ الحماية ينتفع منيا ص

                                                           
 راجع : ديباجة اتفاقية التريبس كديباجة اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية .  1
 البند ب مف اتفاقية التريبس . 3الفقرة  27المادة  : راجع  2
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، فبمكجب ىذه المادة فإف حماية حقكؽ الممكية 3الفقرة  1كقد أجابت اتفاقية تريبس عف ىذا السؤاؿ في المادة     
نتمي إلى إحدل كفي حالة ككنو أجنبيا يشترط أف ي الفكرية تمتد لكافة األشخاص سكاءا كانكا كطنييف أـ أجانب،

 . 1ضاء في اتفاقية تريبسالبمداف األع
ف حماية حقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ عاـ كالحماية الحدكدية بشكؿ خاص أصبح أكثر شمكال في كعمكما، فإ      

ظؿ اتفاقية تريبس ألف الحماية المقررة قبؿ ىذه االتفاقية كانت تقـك أك تقتصر عمى أفراد أك مكاطني الدكلة أما 
بمبدأ كفي حالة عدـ كجكد االتفاقيات كاف يعمؿ  ،ؽ اتفاقيات بيذا الشأفية تتـ عف طريلؤلجانب فكانت الحمابالنسبة 

 .2ممة بالمثؿاعالم

لقد سبؽ كأف عرفنا أف سمطات الجمارؾ ىي الجية الكحيدة التي تقـك باتخاذ التدابير الحدكدية ، بقي عمينا      
 .معرفة المكاف أك المكقع الذم تقع فيو الدكائر كالمكاتب الجمركية لممارسة مياميا 

كاءا كانت تمؾ الحدكد برية أك تقع الدكائر أك المكاتب الجمركية عمى الحدكد السياسية التي تفصؿ بيف الدكؿ س     
ف الخط الذم لجكية أك بحرية كا نقاط الجمركية أك المكانئ أك المطارات التي تسمى بالمنافذ )المعابر( الحدكدية ، كا 

تقع عميو ىذه الدكائر أك المكاتب يسمى بالخط الجمركي كىك الخط المطابؽ لمحدكد الفاصمة بيف كؿ دكلة كالدكؿ 
 . 3اطئ البحار المحيطة بيامتاخمة ليا كلشك ال

ف الدكائر أك المكاتب       4الجمركية في كؿ دكلة تديرىا دائرة أك ىيئة عامة تسمى عادة اإلدارة العامة لمجمارؾكا 
يككف عف طريؽ الدكائر  ،كمف المعركؼ أف كؿ بضاعة تدخؿ أك تخرج مف أية دكلة إذا كاف الدخكؿ كالخركج شرعيا

 .كألىمية مكقعيا أنيطت تمؾ الدكائر بكظيفة حماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى الحدكد السياسية  الجمركية ،

فإف اتفاقية تريبس قد حددت مدة زمنية لتنفيذىا ، حيث ، مف حيث الزماف أما بالنسبة لنطاؽ التدابير الحدكدية       
لصادر لصالحو كقؼ اإلفراج عف السمع أف يقـك مف اتفاقية تريبس أنو يجب عمى المدعي ا 55جاء في نص المادة 

خطار السمطات الجمركية بما يفيد ذلؾ في غضكف مدة الدعكة اتخاذ قرار في مكضكع  إلىبإجراءات قضائية تؤدم  كا 
أياـ عمؿ اعتبارا مف تاريخ إخطاره بقرار كقؼ اإلفراج عف السمع ، فإف لـ يتـ ذلؾ اتخذت السمطات  10ال تتجاكز 

                                                           
عمييا في ىذه االتفاقية عمى " تطبؽ األعضاء المعاممة المنصكص : مف اتفاقية تريبس عمى مايمي 3الفقرة  1حيث تنص المادة   1

مكاطني البمداف األخرل األعضاء ، كفيما يتعمؽ بحقكؽ الممكية الفكرية ذات الصمة يعتبر مف مكاطني البمداف األعضاء األخرل األشخاص 
 1971اىدة برف كمع 1967الطبيعيكف كاالعتباريكف الذيف يستكفكف مقاييس األىمية البلزمة لمحماية المنصكص عمييا في معاىدة باريس 

ف كمعاىدة ركما كمعاىدة الممكية الفكرية فيما يتصؿ بالدكائر المتكاممة لك أف جميع البمداف األعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت م
  .البمداف المكقعة عمى ىذه االتفاقية

  2002،دار الفكر الجامعي  اإلسكندرية ،حمادة )محمد أنكر( ،النظاـ القانكني لبراءة االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية ، : أنظر  2
 94ص  

 . 105، المرجع السابؽ، ص كاف )ىادم اسماعيؿ(شير :  أنظر  3

 106، ص نفسو، المرجع كاف )ىادم اسماعيؿ(شير أنظر:   4
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إجراءات اإلفراج عف تمؾ السمع طالما قد تـ اإللتزاـ بكافة الشركط األخرل المتصمة باستيرادىا اك تصديرىا الجمركية 
 . 1ما لـ تكف السمطات الجمركية قد اتخذت تدابير تطيؿ مدة كقؼ اإلفراج عف السمع

أنو في حالة اتخاذ قرار كقؼ اإلفراج الجمركي عف السمع في إطار تدبير قضائي مؤقت تطبؽ  55كقد كرد في المادة 
 . 50مف المادة  6في ىذه الحالة أحكاـ الفقرة 

 الفقرة الثانية 
 متطمبات الحماية الحدودية 

اإلجراءات الكاجب اتخاذىا عمى حدكد الدكؿ التفاقية تريبس تنظـ  60إلى  51سبؽ القكؿ أف المكاد مف       
رؾ ىذه ياألعضاء كذلؾ لمنع دخكؿ السمع المقمدة إلى أسكاؽ ىذه الدكؿ ، كيحؽ لصاحب الحؽ بالممكية الفكرية تح

 .دخكؿ تمؾ السمع مف تمقاء نفسيا كقد تقـك السمطات الجمركية بمنع  ،اإلجراءات 

ؿ األعضاء في مف اتفاقية التريبس عمى أنو يجب أف تعتمد الدك  51المادة جاء في نص  فبالنسبة لمحالة األكلى     
أسباب مشركعة لئلرتياب في إمكانية استيراد سمع تمثؿ  الذم لديو جراءات تتيح لصاحب الحؽتشريعاتيا الكطنية إ

- ة ػػحقكؽ ممكية فكرية منتحمة ، كأف تحمؿ عبلمة تجارية مقمدة ، أف يتقدـ بطمب مكتكب إلى السمطات المختص
 .كي تكقؼ اجراءات اإلفراج عف تمؾ السمع مف قبؿ السمطات الجمركية  -إداريا أك قضائيا

أف تسمح بتقديـ طمبات مماثمة فيما يتصؿ بسمع تنطكم عمى تعديات أخرل عمى حقكؽ كيجكز لمدكؿ األعضاء     
أف تككف ىناؾ أسباب مشركعة لئلرتياب مف أف السمع المستكردة تشكؿ اعتداء عمى حقكؽ  ،الممكية الفكرية شريطة

درة أيضا ، كذلؾ متى جراءات مماثمة تتعمؽ بالسمع المصككذلؾ يجكز لمدكؿ األعضاء إتاحة إالممكية الفكرية ، 
 تكافرت أسباب مشركعة لئلرتياب في أف السمع المزمع تصديرىا تشكؿ اعتداءا عمى حقكؽ الممكية الفكرية .

كقد كضعت اتفاقية تريبس عدة قكاعد إجرائية يجب مراعاتيا بصدد طمبات كقؼ اإلفراج عف السمع فعمى مف     
كد تعد ظاىر عمى حقو أدلة كافية إلقناع السمطات المختصة بكج يشرع في طمب إيقاؼ اإلفراج عف السمع أف يقدـ

كما يجب أف يذكر الطالب كصفا تفصيميا لمسمع التي يدعى أنيا تنطكم عمى اعتداء عمى عبلمتو  ،حؽكأنو صاحب 
كتفيد ىذه المعمكمات  ،2التجارية أك حؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة حتى يسيؿ عمى السمطات الجمركية التعرؼ عمييا

 .أك لممرسؿ إليو  لممستكردالقادمة مف الخارج  السمعالسمطات المختصة لدل النظر في اتخاذ قرار إيقاؼ اإلفراج عف 

بإببلغ المدعي في خبلؿ فترة زمنية معقكلة بما إذا كانت قد قبمت طمبو أـ  المختصةكبناءا عمى ذلؾ تمتـز السمطات 
 .ال 
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تصة فييا في حالة منيا الدكؿ األعضاء بأف تكجب عمى السمطات المخ 54فاقية تريبس في المادة كما ألزمت ات     
 فراج فكرا .أف تقـك بإخطار مستكردىا كطالب كقؼ اإل ،عف السمع المتعدية اإلفراجف كقؼ صدكر قرار يتضم

خطار السمطات الجمركية بما يفيد ذلؾ خبلؿ      ذا لـ يقـ الطالب برفع دعكاه المكضكعية كا  أياـ مف تاريخ  10كا 
إخطاره بقرار كقؼ اإلفراج عف السمع ، تفرج السمطات الجمركية عف السمع طالما أف كافة الشركط المتصمة باإلستيراد 

بير مف شأنيا إطالة مدة كقؼ اإلفراج عف السمع كيجكز قد تكافرت ، ما لـ تكف السمطات المختصة قد اتخذت تدا
 . 1ضي بذلؾأخرل في الحالة المناسبة التي تقأياـ عمؿ  10لتشريعات الدكؿ األعضاء أف تمد ىذه الميمة 

كفيما يتعمؽ بمكافقة السمطات القضائية عمى تمديد فترة الحجز فإنو يجكز ليذه السمطات إصدار تدبير قضائي     
بعد إعطاء الحؽ لممدعى عميو لعرض كجية نظره لتعديؿ ىذه ح باستمرار الحجز عمى السمع المقمدة كذلؾ مؤقت يسم

عمى السمع المشتبو  الحجزكالذم سمح لمقاضي برفع  6الفقرة  50التدابير أك إلغائيا أك تثبيتيا بالرغـ مف نص المادة 
رغـ مف ىذا التقاعس يجكز لمقضاء أف يقرر استمرار نيا مقمدة نظرا لتقاعس صاحب الحؽ في رفع الدعكل ، فبالبأ

  .الحجز عمى تممؾ البضاعة إذا شرع صاحب الحؽ في اتخاذ اإلجراءات القضائية لرفع دعكل نيائية بيذا الخصكص

طمب شطب اإلجراءات المؤقتة في حاؿ عدـ  يتعطي الحؽ لممدعى عميو المحجكزة بضاعتو ف 55إذف المادة     
مف اتفاقية تريبس بأنو يجب  55قياـ صاحب حؽ الممكية الفكرية برفع دعكل قضائية في مدة معقكلة ، كتنص المادة 

قكلة في التشريعات الكطنية لكؿ دكلة ، كفي حاؿ عدـ النص عمى ىذه المدة فإنيا يجب عأف ينص عمى ىذه المدة الم
 يكما . 31يكما كأال تتجاكز  20 أف ال تقؿ عف

مف اتفاقية التريبس عمى الدكؿ األعضاء تجنبا إلساءة استخداـ الحؽ في طمب إيقاؼ  53كقد أكجبت المادة     
في أف تطمب مف المدعي) الطالب( تقديـ اإلفراج عف السمع المزمع استيرادىا تخكيؿ الصبلحية لمسمطات القضائية 

ية المدعى عميو كالسمطات المختصة مف األضرار الناتجة عف إساءة استعماؿ الحؽ في تأميف أك كفالة بغرض حما
 تقديـ طمبات إليقاؼ اإلفراج عف السمع بدكف كجو حؽ .

حيث نصت كمتاىما عمى مبدأ التعكيض  7الفقرة  50مف اتفاقية التريبس لتدعـ المادة  56لتأتي المادة     
ب كقؼ اإلفراج عف السمع بأف يدفع لمستكردىا أك المرسمة إليو ىذه السمع أك كلمسمطات القضائية أف تأمر مقدـ طم

 .صاحبيا التعكيض المناسب عف أية أضرار لحقت بيـ بسبب اإلحتجاز ليذه السمع

اينة عمى البضاعة مف ذات االتفاقية في إقرار حؽ المع 43مف اتفاقية التريبس المادة  57ككذلؾ تدعـ المادة     
 السرية. المعمكماتالحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بتمؾ البضاعة دكف اإلخبلؿ بحماية المحجكزة كحؽ 
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 عمى ضركرة أف تنص البمداف األعضاء في اتفاقية تربس حيف تضع تشريعات كطنية 57حيث تؤكد المادة     
القضائية الحؽ في أف تمنح صاحب حؽ الممكية الفكرية فرصة كلحماية حقكؽ الممكية الفكرية عمى منح السمطات 

ديا عمى السمعة كافية لمعاينة أم سمعة تحتجزىا السمطات الجمركية بغية إثبات أف ىذه السمع مقمدة كتشكؿ تع
تمؾ البضاعة لتثبت العكس ، فإذا صدر حكـ لصالح صاحب حؽ  ذات الفرصة لمستكرد كيجب إعطاءاألصمية 
كرية فإنو يجكز إببلغو بأسماء كعناكيف المرسؿ كالمستكرد كالمرسؿ إليو السمع المقمدة ككمياتيا دكف الممكية الف

 اإلخبلؿ بحماية المعمكمات السرية.

عمى حؽ السمطة القضائية بإلزاـ أحد األطراؼ في دعكل متعمقة بحماية  2، 1الفقرتيف  في 43كما تنص المادة      
فإذا رفض تقديـ ىذه األدلة فإنو يجكز لممحكمة أف تصدر حكما  ،اصر األدلة التي في حكزتوالممكية الفكرية بتقديـ عن

 باعتبار أف ىذه األدلة صحيحة .

يجكز لمسمطات الجمركية كفقا التفاقية تريبس أف تأخذ المبادرة مف تمقاء نفسيا كتقـك كفيما يتعمؽ بالحالة الثانية     
مف االتفاقية عمى أنو يجب عمى البمداف  58مف الدخكؿ داخؿ الدكلة ، حيث تؤكد المادة المقمدة بكقؼ كمنع البضائع 

صبلحية أف تأمر بعدـ اإلفراج عف سمع معينة متى اتضح ليذه  –الجمركية –األعضاء منح السمطات المختصة فييا 
رم بدكف تقديـ طمب مف السمطات مف خبلؿ أدلة ظاىرية أك كافية لئلثبات أف ىذه السمع تمثؿ تعد عمى حؽ فك

ا النظاـ عمى السجبلت التي تنشأ في الجمارؾ كتقيد فييا البيانات المتعمقة بحقكؽ الممكية أصحاب الشأف كيعتمد ىذ
 الفكرية كأصحابيا .

بدكف تقديـ طمب يمقي عبئا كبيرا عمى السمطات  معكمف الغني عف البياف أف نظاـ اإليقاؼ الجمركي لمس    
م عمى اعتداء ك يكجب عمييا أف تفحص جميع الكاردات كتتخذ التدابير البلزمة بصدد السمع التي تنطإذ  ،الجمركية

عمى ف ، كفي ىذا الخصكص يجب ى تقديـ طمب أك إخطار مف ذكم الشأعمى حقكؽ الممكية الفكرية بدكف حاجة إل
يخطر المستكرد  ،كأفالخصكص  لسمطات الجمركية أف تطمب مف صاحب السمع األصمية تقديـ أية معمكمات في ىذاا

 كصاحب الحؽ عمى الفكر بقرار الكقؼ .

اإلفراج  كقؼ كحيف يككف صاحب الحؽ قد تقدـ بالتماس إلستئناؼ ىذا القرار لدل الجية المختصة بذلؾ فإف    
( ، بحيث أنو متى باشر صاحب الحؽ إجراءات التقاضي فإف السمطة التي أكقفت اإلفراج 55يخضع لحكـ المادة )

 .1تنظر في مدل تعديؿ قرار الكقؼ أك إلغاؤه أك اإلبقاء عميو
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( 58دة )المنصكص عمييا في الما كفي كؿ األحكاؿ فإف السمطات المختصة التي تقـك باتخاذ تمؾ اإلجراءات    
فإنو ال مسؤكلية عمى ىذه السمطات أك الييئات العامة التي تتخذىا أك المسؤكليف  ،ككانت تمؾ اإلجراءات خاطئة

 . 1بحسف نيةالرسمييف القائميف عمييا متى كانكا قد تصرفكا 

اتفاقية تريبس أنو مف  59فقد جاء في المادة ، أما بالنسبة لمصبلحيات الممنكحة لمسمطات المختصة )الجمركية(    
تبلؼ السمع المتعدية أك ختصة فييا الصبلحية في أف تأمر بإيجب عمى الدكؿ األعضاء أف تمنح لمسمطات الم

مع مراعاة حؽ المدعى عميو في أف يطمب مف السمطات المختصة  462التخمص منيا كفقا لممبادئ المقررة في المادة 
 السمع. رار اإلتبلؼ أك التخمص مفإعادة النظر في ق

حكـ خاص بالسمع التي تحمؿ عبلمات تجارية مقمدة يتمثؿ في التزاـ السمطات المختصة  59كقد أكردت المادة      
بعدـ السماح بإعادة تصدير السمع المتعدية دكف تغيير حالتيا أك إخضاعيا إلجراءات جمركية مختمفة إال في أكضاع 

يبس يعطي استثناءا بسيطا لتداكؿ البضاعة المقمدة داخؿ الدكلة ، كذلؾ مف اتفاقية تر  60استثنائية ، أما نص المادة 
بالنسبة لمكميات الضئيمة مف السمع المقمدة لغرض غير التجارة التي ترد ضمف أمتعة المسافريف الشخصية أك ترسؿ 

ية أجازت عدـ إال أف االتفاق ،في طركد صغيرة فبالرغـ مف أنيا تنطكم عمى اعتداء عمى حقكؽ الممكية الفكرية
 الممكية الفكرية.إخضاعيا لؤلحكاـ السابقة ، كالعمة في ذلؾ أنيا ال تشكؿ اعتداءا خطيرا عمى حقكؽ 

يع كؿ دكلة عمى حدة أمر غير تشر  في كعمكما ، فإف مجرد النص عمى التدابير التي تمثؿ الحماية الحدكدية     
فالكاجب إيجاد آلية معينة إلقامة تعاكف بيف دكؿ منظمة التجارة العالمية جميعا لمكاجية حاالت التعدم  كاؼ 

كاإلنتياؾ لحقكؽ الممكية الفكرية عندما يككف صاحب الحؽ الفكرم المعتدل عميو في بمد كالسمع المتعدية في بمد 
ككأنيا دكلة كاحدة كىك ما تطالب بو  مكية الفكريةالمبحيث تظير الدكؿ جميعا في مكافحة التعدم عمى حقكؽ  ،آخر

أف تكافؽ البمداف األعضاء عمى " مف اتفاقية ) تريبس( تحت عنكاف "التعاكف الدكلي" كالتي تنص عمى 69المادة 
 . "تتعدل عمى حقكؽ الممكية الفكريةالتجارة الدكلية في السمع التي التعاكف فيما بينيا بغية إلغاء 

قيـ ىذه البمداف نقاط اتصاؿ في أجيزتيا اإلدارية كتخطرىا بالمعمكمات كتككف عمى استعداد لتبادؿ كليذا الغرض ت 
ع البمداف األعضاء بصكرة خاصة تبادؿ المعمكمات يكتشج،المعمكمات بشأف التجارة في السمع المتعدية الجمركية 

كالسمع التي تنتحؿ حقكؽ  عبلمات مقمدةكالتعاكف بيف السمطات الجمركية فيما يتعمؽ بتجارة السمع التي تحمؿ 
  ".المؤلؼ
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قدأعطت لمسمطات القضائية حؽ فرض الجزاءات المقررة فميا أف تأمر بالتصرؼ في السمع  46كقد سبؽ كأف أكضحنا أف المادة   2
نتاج السمع المت  .عدية المتعدية أك إتبلفيا كالتخمص مف المكاد كالمعدات التي استخدمت بشكؿ رئيسي في صنع كا 

فيي لمسمطات المختصة التي قد  59فإف صبلحية إتبلؼ السمع تككف لمسمطات القضائية ، أما في المادة  46كما يبلحظ أنو كفقا لممادة 
 تككف سمطة الجمارؾ أك أية سمطة عامة في الدكلة ليا عبلقة بحقكؽ الممكية الفكرية .
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تفاقية الدكؿ األعضاء خاصة الا إلييامف اتفاقية التريبس تحقيقا لؤلىداؼ التي تسعى  67كما ألزمت المادة       
تقدـ المتقدمة منيا بأف تتعاكف فنيا كماليا لخدمة مصالح الدكؿ األعضاء النامية كاألقؿ نمكا كذلؾ بناءا عمى طمبات 

 ليا كفقا ألحكاـ كشركط متفؽ عمييا بصكرة متبادلة بغية تسييؿ تنفيذ ىذه االتفاقية .

 اني ثالمبحث ال
 منع المنازعات وتسويتها

، كتضع أحكاما  1تعد اتفاقية تريبس أكؿ اتفاقية متعمقة بالممكية الفكرية تيتـ بمكضكع منع المنازعات كتسكيتيا       
 الضركرممنازعات تجارية متعمقة بحقكؽ الممكية الفكرية ، فكاف مف  يتفصيمية لذلؾ لككف أكثر المنازعات اليـك ى

جراءات قانكنية لتسكية المنازعات التي تثكر في ىذا المجاؿ كىذه القكاعد المتعمقة بالتسكية  ،أف تحتكم عمى قكاعد كا 
النص عمييا في كثيقة التفاىـ  تفصيميا كتبياف طرؽ ككسائؿ تسكية المنازعات فقد كردأما تحميميا ك  ،ىي قكاعد عامة

مف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية  2الكاردة في الممحؽ  ،2اءات التي تحكـ تسكية المنازعاتف القكاعد كاإلجر بشأ
 .لمتجارة 
لدراسة القكاعد العامة لمنع المنازعات  (األكؿ)نخصص قدـ سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، كبناءا عمى ما ت     

 نخصصو لطرؽ ككسائؿ تسكية المنازعات كفقا التفاؽ التسكية  (الثاني)كالتفاؽ التريبس كاتفاؽ التسكية  كتسكيتيا كفقا

 المطمب األول 
 .العامة لمنع المنازعات وتسويتها وفقا التفاق التريبس واتفاق التسوية  القواعد 
تضمنت اتفاقية تريبس قكاعد كأحكاـ خاصة لتسكية منازعات الممكية الفكرية أكردتيا في القسـ الخامس منيا       

 .كالذم يتضمف القكاعد كاإلجراءات السابقة كالبلحقة إلثارة النزاع كالتي سنتناكليا في ) الفرع األكؿ( 

مع  وحيث يشكؿ دمج أحكام ،يقا باتفاؽ التسكيةثفصيؿ تمؾ القكاعد كاإلجراءات يرتبط ارتباطا ك كلما كاف ت       
أحكامو  إلىفيقتضي األمر منا التطرؽ ،ىذا االتفاؽ كبالنظر ألىمية ، كاممة لمتسكيةاتفاقية التريبس منظكمة قانكنية مت

 . (الفرع الثاني )العامة بتبياف خصائص تسكية المنازعات في ظمو كنطاؽ تطبيقو كالجية المشرفة عمى إدارتو في

                                                           

فمثبل تنص كؿ مف اتفاقية "برف" لحماية المصنفات األدبية كاتفاقية "باريس" لحماية الممكية الصناعية، عمى أنو في حاؿ نشكب نزاع   1 
في مجاؿ الممكية الفكرية بيف الدكؿ األعضاء يتـ عرض المكضكع عمى محكمة العدؿ الدكلية في حاؿ تعذر الكصكؿ إلى حؿ كدم، إال 

تمنح الحؽ ليذه الدكؿ بأف تعمف بأنيا غير ممزمة بيذا النص إذا نشب نزاع بينيما كبيف دكلة أخرل ليست عضك في أف تمؾ االتفاقيات 
 تمؾ االتفاقيات ،كلعدـ فاعمية ىذا النص لـ يتـ عرض أم نزاع حكؿ حقكؽ الممكية الفكرية عمى محكمة العدؿ الدكلية 

 33كفي اتفاقية برف في المادة  28ة باريس في المادة كقد تـ النص عمى نظاـ تسكية المنازعات في اتفاقي
كىذه ىي التسمية الرسمية لبلتفاؽ ، غير أف البعض يعطي لو تسمية كثيقة التفاىـ أك تفاىـ تسكية المنازعات أك اتفاؽ التسكية   2

 كسنقتصر في دراستنا في ىذا المبحث عمى التسمية األخيرة .
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 الفرع األول 
 اإلجراءات السابقة والالحقة إلثارة النزاع

كتناكلت أحكامو مادتيف مستقمتيف  "منع المنازعات كتسكيتيا" جاء الجزء الخامس مف اتفاقية تريبس تحت عنكاف      
د العامة البلحقة إلثارة الخاصة بالقكاع 64اع كالمادة ـ السابقة عمى إثارة النز كالمتعمقة بالقكاعد كاألحكا 63ىما المادة 
 كفيما يمي سنتناكؿ أحكاـ كؿ مادة في فقرة مستقمة .النزاع ، 

 الفقرة األولى 
 القواعد واإلجراءات السابقة إلثارة النزاع 

بفقراتيا األربع مف اتفاقية تريبس مجمكعة مف اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدكؿ  63تناكلت المادة       
بجكانب الممكية الفكرية في  تتميز آلية تسكية المنازعات التجارية المرتبطةحيث  ،"عنكاف " الشفافيةاألعضاء تحت 

كتعني الشفافية كضكح إجراءات ىذه التسكية فيما بيف أطراؼ النزاع ،منظمة التجارة العالمية بما يعرؼ بػػ "الشفافية" 
يد منذ بداية النزاع كفي جميع مراحمو كحتى الفصؿ فيو كتتجمى ىذه الشفافية في ظؿ النظاـ التجارم الدكلي الجد

 .1كتنفيذ قرار التسكية

جراءات التنظيمية كافة القكاعد كاإلالدكؿ األعضاء بمنظمة التجارة العالمية  إقراركيكطد مف تطبيؽ مبدأ الشفافية      
بصكرة كاضحة عف طريؽ اإلفصاح عف بجكانب الممكية الفكرية بطة كاالتفاقات المطبقة عمى تجارتيا الدكلية المرت

ي أم فالمعمكمات المتعمقة بحقكؽ ىذه الممكية كالتي تعمد عمى تطبيقيا تمؾ الدكؿ األعضاء ، في محاكلة تبل
عمييا في إطار منظمة م قيكد حمائية كمعكقات غير متفؽ منازعات تتعمؽ بجكانب الممكية الفكرية كعدـ المجكء إلى أ

مف حرية التجارة الدكلية المرتبطة بيذه الممكية ، إال في حاالت خاصة كطبقا إلجراءات محددة التجارة العالمية تحد 
 . 2كضحتيا بعض نصكص االتفاقية العامة لمجات كالتي تشرؼ عمى تنفيذىا منظمة التجارة العالمية

لمممكية الفكرية كعرضو  يتعمؽ بمدل تكفيرىا حماية قانكنية شيءفالشفافية تعني قياـ الدكلة العضك بكشؼ كؿ     
ال عدت الدكلة منتيكة إللتزاماتيا الدكلية   .3أماـ كؿ مف ييمو أمر اإلتجار الدكلي في جكانب ىذه الممكية كا 

ىذه  تحت مظمة الجات أف تمتكام جكفي ىذا اإلطار فقد كانت ضمف القكاعد الحاكمة لمفاكضات جكلة أكرك     
 .ضكح لكافة الدكؿ المشاركة في المفاكضات المفاكضات في إطار مف الشفافية كالك 

                                                           
 2002،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية ، الجات اتسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيمحمديف )جبلؿ كفاء(، تأنظر :   1

 .23ص  
 . 413أنظر: أحمد محمد)أحمد حسيف(، المرجع السابؽ، ص   2
  1998،دار النيضة العربية  القاىرة ،نيب العالـ الثالث ، كتقنيفكام جعمي )ابراىيـ( ، منظمة التجارة العالمية جكلة أكرك أنظر:   3

 .207ص  
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كال شؾ أنو لتحقيؽ مبدأ الشفافية بالمعنى المتقدـ فإنو يتكجب عمى الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية     
فقد أخذت ىذه األخيرة في اإلعتبار كضع مجمكعة مف اإللتزامات عمى عاتؽ الدكؿ  ،القياـ بالعديد مف اإللتزامات

 لتفادم ىذه المنازعات كذلؾ مف خبلؿ ما يمي 

كىك  اإللتزاـ بنشر القكانيف كالمكائح كالقرارات كاألحكاـ القضائية كاالتفاقات ذات الصمة بمكضكع اتفاقية التريبس     
  .1الفقرة  63، كىك ما قررتو المادة  مف اتفاقية التريبس 1الفقرة  63ما قررتو المادة 

نشر الدكلة عدـ كمف التطبيقات العممية ليذه الحكـ ما ثار مف نزاع بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاليند بشأف      
ىذا النزاع بأف عمى األدكية في اليند ، كقد ردت اليند  األخيرة لمنظاـ الذم يتعيف اتباعو لتسجيؿ طمبات براءة اختراع

دارية غير منشكرة ، بيد أف الكاليات المتحدة األمريكية لنظاـ  تسجيؿ براءات األدكية يتـ لدييا كفقا نماذج استرشادية كا 
عمى أساس ال يتفؽ مع أحكاـ اتفاقية التريبس  –كعمى فرض كجكده  –ىذا الزعـ بأف النظاـ المشار إليو   دحضت

كبالفعؿ فقد صدر ، 1الفقرة  63أف عدـ النشر يمثؿ خرقا شديدا كانتياكا صارخا لئللتزاـ المقرر بمقتضى المادة 
فرؽ التحكيـ لصالح الكاليات المتحدة األمريكية  كقامت اليند بتعديؿ أكضاعيا الداخمية بما يتفؽ الحكـ النيائي مف 

 .1قانكف الدكلي لمممكية الصناعيةمف ال تقاةمع التزاماتيا الدكلية المس

مف اتفاقية التريبس أيضا الدكؿ األعضاء بضركرة نشر األحكاـ القضائية  63مف المادة  1كما ألزمت الفقرة      
كاليدؼ مف ىذا النشر ىك تحقيؽ عمـ الدكؿ األعضاء بأساليب كمناىج  ،كالقرارات اإلدارية النيائية العامة التطبيؽ

 تطبيؽ القضاء لمقكانيف كالمكائح كالقرارات ذات الصمة بمكضكع االتفاقية .

كما يتكجب أيضا نشر االتفاقيات األخرل المتعمقة بالمكضكعات التي تنظميا اتفاقية التريبس كالتي يجرم إبراميا      
عمى رفع مستكيات الحماية عف تمؾ المستكيات -كميا أك بعضيا -د يحدث أف تتفؽ الدكؿ األعضاء بيف الدكؿ ، فق

 ضركرة نشرىا حتى يتحقؽ العمـ الكافي بمضمكنيا . 1الفقرة  63في اتفاقية تريبس ، كىنا أكجب نص المادة 

مكف الدكؿ األعضاء كأصحاب ىذا كيشترط في النشر بأف يككف ممكنا مف الناحية العممية كبأسمكب كاضح ي     
الكطنية الحقكؽ المتعمقة بالممكية الفكرية مف التعرؼ عمييا ، كأف يككف عمنيا كأيضا أف يككف بالمغة القكمية أم المغة 

نما  ،عاـ المتمثؿ في الجريدة الرسمية كلمتكضيح فبل يقصد مف النشر في معناه ال، الرسمية لمدكلة التي تمتـز بالنشر كا 
تفاقية مف كراء ذلؾ إلى ما ىك أبعد أم كضع برامج كندكات في كسائؿ اإلعبلـ لتكعية المجتمع بحقكؽ ؼ االدتي

 .2الممكية الفكرية كأىميتيا

                                                           
) عبد المنعـ ( ، المرجع السابؽ ، ص   1  .174أنظر : زمـز
 الخاصمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف  سرصاؿ)نعيمة(،آلية تسكية منازعات الممكية الفكرية في إطار اتفاقية التريبس ، أنظر:  2

 .48، ص  2015 ، ، كمية الحقكؽ 1الجزائرفرع الممكية الفكرية ،جامعة         
 . 869كأيضا :الميدم) نزيو محمد الصادؽ(، المرجع السابؽ، ص 
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كبمعنى آخر آلية تتبعيا الدكؿ األعضاء ،فإف النشر يعتبر كسيمة مف كسائؿ تطبيؽ مبدأ الشفافية  ،كعمكما    
كمنيا تفادم المبس كالغمكض كتكضيح العبلقات التجارية بيف الدكؿ  ،لمحاكلة منع حدكث منازعات فيما بينيا

 األعضاء .

يقتصر التزاـ الدكؿ األعضاء عمى نشر االتفاقيات كالقكانيف كالمكائح كالقرارات كاألحكاـ القضائية المشار إلييا  ال     
نما يمتد ىذا االلتزاـ بنص الفقرة ، 63مف المادة  1في الفقرة  بالقكانيف كالمكائح التريبس  مجمسإخطار ى منيا إل 2كا 

، دكف أف يمتد ىذا االلتزاـ إلى تزكيد مجمس التريبس باالتفاقيات  63مف المادة  1في الفقرة  التنظيمية المشار إلييا
االلتزاـ كبذلؾ يختمؼ نطاؽ االلتزاـ بالنشر عف نطاؽ  ،امة التطبيؽ كاألحكاـ القضائيةكالقرارات اإلدارية النيائية الع

بتزكيد مجمس التريبس ، إذ يتحدد نطاؽ االلتزاـ األخير ليقتصر فقط عمى القكانيف كالمكائح التنظيمية ، في حيف يمتد 
 . 1ليسع القكانيف كالمكائح كالقرارات كاألحكاـ القضائية كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة نطاؽ االلتزاـ بالنشر

بعة تنفيذ االتفاقية فيما يتعمؽ بعممو كاختصاصاتو في مساعدة المجمس في متا ذا االلتزاـ كمو ىككالغرض مف ى    
تشريعات الممكية الفكرية كتطكراتيا في البمداف األعضاء ، ككذا ليحؿ محؿ المكتب الدكلي لمكيبك ليخفؼ مف  متابعة

ج بتبميغ تشريعاتيا إلى المكتب األعباء الممقاة عمى عاتؽ الدكؿ األعضاء بحيث يقع عمى عاتؽ تمؾ الدكؿ التزاـ مزدك 
لى مجمس ) التريبس ( ، كليذا نصت االتفاقية عمى إمكانية إعفاء الدكؿ األعضاء مف التزاـ إخطار  الدكلي لمكيبك كا 

تـ االتفاؽ بيف المنظمتيف عمى إنشاء سجؿ تشريعاتيا إلى المجمس كليس اإلعفاء مف النشر ، كىذا في حالة ما إذا 
  .2ة العالمية لمممكية الفكرية يضـ تمؾ التشريعاتمشترؾ لدل المنظم

، كلذا يمـز أعضاء المنظمة  بينيمامف االتفاؽ المبـر  2كقد تـ االتفاؽ بيف المنظمتيف بمكجب نص المادة     
حفظيا بمكجب يتـ  ثبحي ،بإببلغ تشريعاتيـ إلى مكتب الكيبك منظمة الكيبكالعالمية لمتجارة كالذيف ىـ أيضا أعضاء 

جب االتفاؽ المبـر بيف المنظمتيف ، كمف ثـ تكضع تمؾ التشريعات في متناكؿ الجميكر بكاسطة اتفاقية تريبس كبمك 
 . 3نشرىا مف قبؿ مكتب الكيبك

 2كأيضا الفقرة  ،مف اتفاقية برف المتعمقة بالممكية األدبية كالفنية 24مف المادة  2كيقابؿ ىذا االلتزاـ كؿ مف الفقرة     
 .مف اتفاقية باريس المتعمقة بالممكية الصناعية  15مف المادة 

كيؤدم التزاـ الدكؿ األعضاء بإخطار مجمس ) التريبس( إلى حدكث شفافية في اإلفصاح عف األنظمة القانكنية     
 في مراجعة تنفيذ االتفاقية . كمساعدتو مجمس الالمتعمقة بالممكية الفكرية لدل 

األخرل  ةعمى عاتؽ الدكؿ األعضاء بأف تستجيب كؿ دكلة بمطالب الدكل 63مف المادة  3التزاـ آخر تقرره الفقرة     
، كما أنو إذا اعتقد بمد عضك  1التي تطمب مكافاتيا بأية معمكمات عف تشريعات تمؾ الدكلة المشار إلييا في الفقرة 

                                                           
) عبد المنعـ ( ، المرجع السابؽ ، ص   1  .179أنظر : زمـز

  586أنظر: الميبي)حمد محمد عمي( ، المرجع السابؽ ، ص   2
 50المرجع السابؽ، ص)نعيمة(، أنظر: سرصاؿ  3
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نائيا في مجاؿ مف مجاالت حقكؽ الممكية الفكرية صدر أك أبـر كلو أف ىناؾ حكما قضائيا أك قرارا إداريا أك اتفاقا ث
تأثير عمى حقكؽ دكلة عضك أخرل مف الحقكؽ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية جاز ليذه الدكلة أف تطمب كتابة 

 .  1االتفاقات الثنائيةإلدارية أك افاتيا بكافة المعمكمات التفصيمية كالحصكؿ عمى تمؾ األحكاـ القضائية أك القرارات مكا

الدكؿ  كفاءمف اتفاقية تريبس عمى االلتزاـ بالشفافية فقررت أف  63مف المادة  4ىذا كقد تحفظت الفقرة       
األعضاء بالتزاماتيا المشار إلييا في الفقرات الثبلث األكلى ال يتطمب اإلفصاح عف معمكمات سرية قد يؤدم 

كانيف ، أك قد يككف بشكؿ آخر في غير المصمحة العامة أك قد يمحؽ الضرر اإلفصاح عنيا إلى عرقمة إنفاذ الق
كيعد ىذا التحفظ أمرا طبيعيا فالدكؿ لـ كلف  أـ خاصة، بالمصالح التجارية المشركعة لمؤسسات أعماؿ معينة عامة

ألف أساسو  ،صةاالخ تقبؿ التعاكف مع الدكؿ األخرل مف أجؿ عرقمة إنفاذ القكانيف أك اإلضرار بالمصمحة العامة أك
أما إذا أمكف نشر تمؾ المعمكمات أك اإلفصاح عنيا دكف أف يترتب عمى ذلؾ تطكير ىذه المصمحة كرفع مستكاىا ،

 .أضرار أك مساس بأية مصالح فبل تعتبر معمكمات سريةالنشر أم 

غير أف أعماؿ ىذا التحفظ أك اإلستثناء قد يؤدم إلى صعكبات في تحديد مدل أىمية المصالح التي يتـ       
ناؤىا مف االلتزاـ ، ألف تمؾ المصالح يككف تحديدىا مف الدكؿ التي تككف ممتزمة بالنشر أك اإلفصاح أك اإلببلغ ثاست

 .لمممكية الفكريةأك اإلخطار عف األنظمة القانكنية 

عمكما يتضح مما سبؽ أف اتفاقية التريبس قد عممت عمى ايجاد أسمكب جديد بالنسبة لتسكية المنازعات عف ك      
اإلببلغ  يعف طريؽ الشفافية ف بتبلفيياكذلؾ  الممكية الفكريةكث منازعات طريؽ أسمكب يعمؿ عمى الكقاية مف حد

األعضاء لتبادؿ المعرفة عف األنظمة القانكنية لحماية الممكية  ؿكاإلفصاح كالتعاكف القضائي كالقانكني بيف الدك 
 مع اإلشراؼ كالمتابعة مف مجمس التريبس عمى عمؿ الدكؿ األعضاء عمى تبلفي تمؾ المنازعات .،الفكرية 

 الفقرة الثانية 
 القواعد واإلجراءات الالحقة إلثارة النزاع 

مف اتفاقية      64جراءات البلحقة إلثارة النزاع قد نظمت أحكاميا المادة تجدر اإلشارة إلى أف القكاعد كاإل      
 .غير أف تفصيميا كرد في اتفاؽ التسكية ) مذكرة التفاىـ ( كما سيأتي بيانوالتريبس 

نما المنازعات ،مف اتفاقية تريبس ال تتضمف قكاعد كاجراءات مستقمة كمحددة كمفصمة لتسكية  64إف المادة       كا 
جراءات تتمثؿ في تطبيؽ أحكاـ فقرتيا األكلى كىذه القكاعد كاإل القانكنية العامة في كاإلجراءاتأكردت بعض القكاعد 

كفقا لئلجراءات  المنازعاتالعاـ التفاؽ تسكية ككذا تطبيقيما في اإلطار  ،1994ات مف اتفاقية الج 23ك22المادتيف 
 فيو . المتبعة

                                                           
 المميجي)محمد حامد السيد(، أثر اتفاقيات الجات عمى حقكؽ الممكية الفكرية كآلية تسكية المنازعات الدكلية كفقا ألحكاميا : أنظر : أنظر  1

 . 215، 214، ص 2003أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ ،جامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، 
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لتجارة  مف االتفاقية العامة لمتعريفة كا 23ك 22ة نظاما لتسكية المنازعات يشمؿ المكاد يسك كقد تضمف اتفاؽ الت    
 .1أك ما يعرؼ باتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة 1994جات( )

 تسكيةكىما المادتاف الخاصتاف بآلية  ،1947أف ىاتيف المادتيف كردتا أصبل في اتفاقية جات  اإلشارة إلىكتجدر     
  .منيما مرحمة مف مراحؿ فض النزاعفي ذلؾ الحيف كتمثؿ كؿ  1947في إطار اتفاقية جات  المنازعات

بعنكاف " التشاكر" كتقتضي ىذه المادة بأف يتعيد كؿ طرؼ متعاقد بالنظر بعيف العطؼ  22كقد جاءت المادة     
يؤثر عمى  مكضكعك شككل تتعمؽ بأم كاإلىتماـ إلى أية طمبات يقدميا أم طرؼ متعاقد آخر تتضمف احتجاجا أ

كتمثؿ ىذه المادة المرحمة األكلى  كأف يكفر فرصة كافية لمتشاكر معو بشأف ىذا المكضكع ،تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية
 .2لتسكية النزاع

جراءات معينة عمى نحك يخالؼ تطبيؽ إجراء أك إ باتخاذفتعالج مسألة قياـ إحدل الدكؿ المتعاقدة  23أما المادة     
اإللتزامات المفركضة عمييـ بمكجب االتفاقية أك أف تقـك بإجراء يؤدم إلى إلغاء أك تعطيؿ مزايا ممنكحة لعضك آخر 

حيث أجازت ىذه المادة لمدكؿ المتضررة أف  ،–اإللغاء كالتعطيؿ  –كىي ما اصطمح عمى تسميتيا ،بمكجب االتفاقية 
تمؾ اإلجراءات ، فإذا  اتخذتبحؽ الدكؿ المتعاقدة التي كم بشككل سنالدكؿ المتعاقدة في اإلجتماع ال تتقدـ إلى جميع

ثبت لمدكؿ المتعاقدة أف اإلجراء الذم اتخذتو الدكلة الثانية يشكؿ ما يسمى إلغاءا أك تعطيبل ، أجازت باألغمبية لمدكؿ 
المتضررة بتعطيؿ أك إلغاء اإلمتيازات التي تمنحيا لمدكلة المدعى عمييا إلى أف تتكقؼ عف تصحيح إجراءاتيا 

 1935قضية ىكلندا ضد الكاليات المتحدة عاـ  عميو اإلجراءات اإلنتقامية ،كمثاؿ ذلؾ أطمؽالمخالفة ، كىك ما 
ىكلندا ، حيث منحت الدكؿ المتعاقدة ىكلندا الحؽ  القيكد التي فرضتيا األخيرة عمى منتجات األلباف في بخصكص

 . 3يراد القمح مف الكاليات المتحدةفي فرض قيكد مماثمة عمى است

بأنو إذا لـ يتـ التكصؿ إلى تسكية عادلة أك مرضية بيف األطراؼ المتعاقدة المعنية في  23لمادة كذلؾ تقضي ا     
التكصيات المناسبة لؤلطراؼ المعنية كقت معقكؿ ، يتـ إحالة المكضكع إلى أطراؼ االتفاقية لتقـك بفحصو فكرا كتقديـ 

ذا رأأك تصدر حكما في المك  أطراؼ االتفاقية التي تـ إحالة مكضكع النزاع إلييا أف ت ضكع إذا كاف ذلؾ مناسبا ، كا 
الظركؼ كانت عمى قدر مف الجسامة بحيث تبرر قياـ الطرؼ المتعاقد الذم تأثر باإللغاء أك التعطيؿ باتخاذ إجراء 

                                                           
 .53المرجع السابؽ، صسرصاؿ)نعيمة(، أنظر:  1

 تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ ، مؤتمر الجكانب القانكنية  ،السف)عادؿ عبد العزيز(أنظر :  2
  4، المجمد  الشريعة كالقانكفجامعة اإلمارات العربية المتحدة ، كمية  ،التجارة العالمية منظمة  كاالقتصادية التفاقية  
 .1512ص ، 2004مام  11-9 مف، 1الطبعة                

 )مصمح أحمد(، تقييـ مزايا نظاـ تسكية المنازعات الناشئة في إطار منظمة التجارة العالمية مف منظكر الدكؿ النامية  نةالطراك  :أنظر  3
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، كمية ،مؤتمر الجكانب القانكنية كاإلقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية  
 .1629،1630، ص  2004مام  11-9 مف،  1الطبعة،  4المجمد، الشريعة كالقانكف 
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قامت كذلؾ في مكاجية األطراؼ التي تو أك تنازالتو لما يراه مناسبا فميا أف ترخص لو كقؼ تنفيذ التزاما ،لكقفيا
 .1باإللغاء أك التعطيؿ كالتي إف لـ تقبؿ ىذا المكقؼ كاف ليا حؽ اإلنسحاب مف الجات

  :كبة ببعض العيكب أىميالتسكية المنازعات كانت مش 1947ات كمما تقدـ يبلحظ أف آلية الج 

متعاقدة ، كىذه جعمت المشاكرات أك المفاكضات الثنائية ىي أساس حؿ المنازعات بيف الدكؿ ال 22ف المادة إ     
عدـ  بت فعبلثكقد  ،الكسيمة الدبمكماسية قد ال تجدم كثيرا عند اختبلؼ القكة اإلقتصادية كالسياسية بيف المتفاكضيف

 . 2ثقة الدكؿ النامية بيذه الكسيمة عمى مر تاريخ الجات
الطرؼ المتضرر مف عرض مف االتفاقية يتطمب اجتماع الدكؿ المتعاقدة لكي يتمكف  23أف تطبيؽ المادة      

 قضيتو كىك ما لـ يكف يتحقؽ إال مرة كاحدة سنكيا .

أف المكافقة لمدكلة المدعية عمى اتخاذ إجراءات انتقامية بحؽ الدكلة المدعى عمييا قد ال يككف إجراءا رادعا      
حتى كلك  المتقدمةعف اإلستيراد مف الدكؿ  ال تستغنيلؤلخيرة كبالذات إذا كانت الدكلة المدعية مف الدكؿ النامية التي 
 أجازت ليا الدكؿ المتعاقدة فرض قيكد مماثمة عمى اإلستيراد .

اإلجراءات كسيكلة عرقمتيا كعدـ كجكد  بطئالعيكب التي اعترت النظاـ السابؽ لتسكية المنازعات مف ككذلؾ      
اإلستئناؼ( ، فضبل عف غياب الطابع اإللزامي قكاعد تسمح بطرح النزاع عمى درجة أعمى مف درجات التقاضي ) 

لؤلحكاـ كعدـ كجكد الييئة التي تشرؼ عمى تنفيذىا ، كقد فتح ىذا النظاـ الباب لمدكؿ األطراؼ لتبادؿ العقكبات 
 . 3عمتو الكاليات المتحدة األمريكيةاإلنتقامية( كىذا ما فاالنفرادية)التجارية كاإلجراءات العقابية 

أنو لـ يكف يكجد نظاما كاحدا لتسكية ،1947أيضا عمى نظاـ تسكية المنازعات الخاص بجات كما يعاب      
نما عد مف  23ك 22فعبلكة عمى إجراءات تسكية المنازعات المنصكص عمييا في المادتيف  ، أنظمة ةالمنازعات كا 

مفاكضات  في تبنييا تـ يكاف ىناؾ إجراءات أخرل خاصة منصكص عمييا في االتفاقيات الخمسة الت ،ىذا االتفاؽ
 .4جكلة طككيك

                                                           
 .1573، المرجع السابؽ، ص السف)عادؿ عبد العزيز( أنظر:  1

 البدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، ندكة الكيبك الكطنية المتخصصة لمقضاة  كالمدعيف  كأيضا:
  13، 12العاميف كالمحاميف ،تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاكف مع كزارة الصناعة كالتجارة ، صنعاء، 
 3، ص2004جكيمية  

 . 1630المرجع السابؽ ،ص )مصمح أحمد(، نةالطراك  :أنظر  2

جراءات تسكية المنازعات ، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  3  .22الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 
االتفاقيات الخمسة التي تـ تبنييا في مفاكضات جكلة طككيك ىي : االتفاؽ الخاص بالمساعدات كالرسـك التعكيضية ، االتفاؽ الخاص   4

بتقدير القيمة الجمركية ، االتفاؽ الخاص باألسكاؽ العامة ، االتفاؽ الخاص بالعقبات الفنية المفركضة عمى التجارة ، االتفاؽ الخاص 
 لمتعمقة بأذكنات اإلستيراد.باإلجراءات ا

  أنظر : محمد)صافي يكسؼ(، تسكية المنازعات الدكلية في إطار منظمة التجارة العالمية ،مؤتمر الجكانب القانكنية كاإلقتصادية التفاقيات
 مام  11 -5، مف 1، الطبعة 4منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة كالقانكف ،المجمد 
 2004 ،1531. 
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ىك أف تقارير المجمكعات الخاصة المكمفة  1947ككذلؾ مف عيكب نظاـ تسكية المنازعات الخاص بجات     
عمييا كفقا  1947بدراسة المنازعات كتحديد الطرؼ المداف كانت تحتاج حتى تصبح نافذة إلى مكافقة مجمس جات 

عماال اإليجابي ، اآلراءلنظاـ تكافؽ  فييـ الطرؼ المداف يجب أف  مفب 1947فإف جميع أطراؼ جات  ليذا النظاـكا 
تكافؽ عمى تقرير المجمكعة الخاصة حتى يدخؿ ىذا التقرير حيز النفاذ ، كال شؾ أف اشتراط مكافقة الطرؼ المداف 

كجعؿ نظاـ تسكية المنازعات مف ثمة  عمى التقرير الذم يدينو يمنح ليذا الطرؼ الفرصة في منع تبني ىذا التقرير
 . 1نظاما عقيما ال طائؿ مف كرائو

في االتفاقية العامة لمتعريفة كالتجارة  23ك 22بما فييا ىاتيف المادتيف  1947فقد تـ دمج اتفاقية جات  ،كعمكما     
لمتجارة ليستمر العمؿ بيما في تسكية المنازعات بعد إدخاؿ  المنظمة العالميةالتي تشرؼ عمييا كتديرىا  1994لعاـ 

جراءات أكثر إتمثؿ أىميا في كضع نظاـ فعاؿ لتسكية المنازعات كفؽ  ،جممة مف التعديبلت لزامية كفاعمية قكاعد كا 
لقكاعد كقد كردت ىذه ا،تكفؿ تحقيؽ حماية كاسعة لمنظاـ التجارم متعدد األطراؼ كلحقكؽ الممكية الفكرية خصكصا 

 "التفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات "ػػػػػػكاإلجراءات ضمف كثيقة عرفت بػ
Understanding of Rules and Goverding Settlement of Disputes  :كالذم يرمز لو اختصارا بػػػػػ 

 (DSUيديره كيشرؼ عمى تطبيقو جياز يعرؼ بجياز تسكية المنازعات )2 . 

استثناءا مؤقتا مف التطبيؽ لفترة زمنية معينة ، كىذا اإلستثناء يتمثؿ في عدـ  64مف المادة  2حددت الفقرة  كقد     
كذلؾ لمدة خمس سنكات اعتبارا  1994مف اتفاقية جات  23البند ج مف المادة  1البند ب ك 1تطبيؽ أحكاـ الفقرتيف 

، كىما الفقرتاف المتعمقتاف بحؽ الطرؼ المتعاقد الذم  1995مية في جانفي مف تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العال
، جات  ) سابقا( 1947لو إذا رأل أف أية ميزة يتحصؿ عمييا بطريؽ مباشر أك غير مباشر في ظؿ اتفاقية جات 

 بسببأك في حالة ما إذا كضعت العراقيؿ أماـ ىدؼ مف أىداؼ االتفاقية  ،) حاليا( قد تمغى أك يمحقيا ضرر 1994

ما تطبيؽ طرؼ متعاقد آخرالتزاماتو في ظؿ ىذه االتفاقية ، إما عدـ قياـ طرؼ متعاقد آخر بتنفيذ  ما سكاءا  إجراء كا 
ما لكجكد مكقؼ آخر ،مع نصكص االتفاقية كاف متعارضا أك لـ يكف متكافقا   . 3كا 

بلث يجكز لمطرؼ المتضرر تقديـ شككل أك اقتراحات إلى الطرؼ الذم اتخذ أم مف ثظؿ ىذه الحاالت الففي      
 .ىذه اإلجراءات الثبلثة كذلؾ لمتكصؿ إلى حؿ مرض

استثنى مف تطبيؽ فترة الخمس سنكات المكضحة في  64مف المادة  2كالمبلحظ أف اإلستثناء المؤقت في الفقرة      
المتضرر ال يحؽ لو خبلؿ الخمس سنكات ىذه  ما يعني أف الطرؼ ،ف الكارديف في البنديف ) ب،ج(اإلجراءي 2الفقرة 

المتعاقد الذم اتخذ إجراء مف اإلجراءات الثبلثة الكاردة في الفقرتيف  أف يتقدـ بأية شككل أك التماس ضد الطرؼ
                                                           

 .1532، ص  السابؽالمرجع ،تسكية المنازعات الدكلية في إطار منظمة التجارة العالمية  أنظر : محمد)صافي يكسؼ(،   1

 .591،592أنظر : الميبي )حميد محمد عمي (، المرجع السابؽ ، ص   2
 

3
 594ص،  نفسوالميبي )حميد محمد عمي (، المرجع  أنظر:  
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مف المتعمؽ بعدـ تنفيذ أم التزاـ كلكف إذا اتخذ طرؼ متعاقد اإلجراء المنصكص عميو في الفقرة أ ك  ،)ب،ج(
جاز لمطرؼ المتعاقد المتضرر مف ىذا اإلجراء تقديـ الشككل أك اإللتماس  ،االلتزامات المنصكص عمييا في االتفاقية

 .64مف المادة  2أك اإلقتراح كلك كاف ذلؾ خبلؿ الفترة اإلنتقالية المنصكص عمييا في الفقرة 

مف اتفاقية تريبس اإلجراءات الكاجب اتخاذىا في حالة حدكث نزاعات  64المادة مف  3عالجت الفقرة في حيف      
تقديـ الشكاكل إلى مجمس حقكؽ الممكية في  كتتمثؿ ىذه اإلجراءات  2 أثناء سرياف الفترة اإلنتقالية المحددة في الفقرة

مف النكع المنصكص عميو في كاإلجراءات الخاصة بيذه الشكاكل ) مجمس التريبس( الذم يقـك بفحصيا كدراستيا 
 ر مجمساصديميا كفقا ألحكاـ اتفاقية تريبس ،كا  كالتي يتـ تقد 1994مف اتفاقية جات  23الفقرتيف )ب،ج( مف المادة 

يتخذ المؤتمر الكزارم رم إلقرارىا ، كبعدىا رفعيا إلى المؤتمر الكزاالفكرية تكصياتو بشأف الشكاكل ك  حقكؽ الممكية
مف المادة  2كافقة عمى ىذه التكصيات ، كعمى تحديد الفترة الزمنية المنصكص عمييا في الفقرة القرار المناسب لمم

 مف اتفاقية تريبس كيتخذ المؤتمر الكزارم القرار بأسمكب تكافؽ األراء . 64

البمداف يسرم مفعكليا مباشرة عمى جميع جميع التكصيات التي يكافؽ عمييا المؤتمر الكزارم في ىذه الحالة إف      
 األعضاء دكف حاجة إلى اتباع إجراءات القبكؿ الرسمية .

بيف الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية حكؿ احتراـ الحقكؽ  أفإف كافة المنازعات التي تنش ،كعمكما      
جراءات تسكية المنازعات  في مذكرة التفاىـ بشأف القكاعد  الكاردةكاإللتزامات المقررة في اتفاقية تربيس تخضع لقكاعد كا 

 كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات .

فيقتضي األمر منا التطرؽ إلى سماتو األساسية مف خبلؿ تبياف  ىذا االتفاؽ يحظى بأىمية كبيرة  كلما كاف     
عمى تطبيقو في الفرع ككذا أىدافو كالجية المشرفة ،في ظمو  المنازعاتتميز نظاـ تسكية  يالمزايا كالخصائص الت

 المكالي .

 الفرع الثاني 
 التسوية التفاقالسمات العامة  

كقد جاء ىذا االتفاؽ بما يتضمنو  ،كامجنجازات التي تمخضت عنيا جكلة أكرك مف أىـ اإل 1يعتبر اتفاؽ التسكية      
جراءات محددة ليرسـ بشكؿ تفصيمي جميع معالـ آ طار منظمة التجارة الناشئة في إلية تسكية المنازعات مف قكاعد كا 

                                                           
الممحؽ الثاني مف اتفاؽ مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذم تـ تبنيو في  ،DSU يحتؿ اتفاؽ التسكية المعركؼ اختصارا بػػ  1
 مبلحؽ كتشمؿ ىذه المبلحؽ : 4مادة ك 27كيتككف ىذا االتفاؽ مف  1995جانفي  1كالذم دخؿ حيز النفاذ في  1994أفريؿ  15
 االتفاقات التي يشمميا التفاىـ .-
 فية الكاردة في االتفاقات المشمكلة .القكاعد كاإلجراءات الخاصة أك اإلضا-
 إجراءات العمؿ . -

  2007،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،منظمة التجارة العالمية ياتتسكية المنازعات في إطار اتفاق ،أنظر: البصيمي ) خيرم فتحي(
 .261،262ص  
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ى ىذا االتفاؽ كافة العيكب التي اعترت النظاـ السابؽ فالعالمية منذ نشأة النزاع كحتى تسكيتو تسكية نيائية ، كقد تبل
 األىداؼ  فكما سعى إلى تحقيؽ جممة م ،بجممة مف المزايا كالخصائص  ي ظموحيث تميزت تسكية النزاع ف ،لمتسكية

ف ليا كجكد في ظؿ النظاـ السابؽ  لية مؤسسية لتشرؼ عمى إدارتو لـ يككما أكجد آلو في )فقرة أكلى( ، كىك ما سنتناك 
 .ما يتطمب منا دراسة ىاتو اآللية في )فقرة ثانية (

 الفقرة األولى 
 خصائص تسوية المنازعات في اتفاق التسوية ونطاق تطبيقه 

 1947يعتبر نظاـ تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية نظاما فعاال عف سابقو في إطار جات        
 ككذا بالنظر إلى األىداؼ التي يسعى ليا،كذلؾ بالنظر إلى الخصائص التي يتميز بيا في إطار اتفاؽ التسكية 

 .االتفاؽ ككذا التساع المجاالت التي يغطييا 

اـ تسكية المنازعات الجديد بالشمكؿ كالتمقائية ، كيتمثؿ الشمكؿ في امتداد نظاـ التسكية في حيث يتميز نظ     
أما مف حيث التمقائية ،كام جمنظمة التجارة العالمية إلى كؿ االتفاقات التجارية التي تـ التكصؿ إلييا في جكلة أكرك 

 ثحيية أك تتابع سير إجراءات التسكية، استمرار في في نظاـ التسكية الذم تشرؼ عميو منظمة التجارة العالمية فتتمثؿ 
تسير في طريقيا المرسـك خطكة كراء أخرل كمرحمة تمك األخرل في جميع مراحؿ التسكية دكف أف يتكقؼ ىذا السير 

 . 1ؼ المتنازعة في ظؿ آلية كاحدة يديرىا جياز كاحدبناءا عمى إرادة أحد األطرا

عمى أف نظاـ  1الفقرة  23في المادة كما يتميز النظاـ بأنو قاصر عمى المنظمة ، حيث ينص اتفاؽ التسكية      
تسكية المنازعات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ىك نظاـ قاصر عمييا ، بمعنى أف الدكؿ الشاكية أك المدعية ال 

 تستطيع المجكء خارج إطار المنظمة العالمية لمتجارة لتسكية منازعاتيا كعمى األخص أماـ محكمة العدؿ الدكلية.

كترتكز فكرة اإلستئثارية التي يتصؼ بيا نظاـ تسكية المنازعات في اتفاقية الجات عمى اعتباريف جكىرييف     
ءات فيما لك كاف ىناؾ أكثر مف كسيمة أخرل لتسكية اإلعتبار األكؿ مبني عمى أساس الحد مف اليدر في اإلجرا
تكحيد آلية تسكية المنازعات بيف  مفادهكاإلعتبار الثاني  ، المنازعات إلى جانب آلية التسكية التي أتاحيا اتفاؽ التسكية

ىذه جميع الدكؿ األعضاء لمنع أم شقاؽ أك اختبلؼ مف حيث الجكىر كالسيما في حاالت اإلختبلؼ كالتبايف بيف 
 .2الدكؿ مف حيث القكة اإلقتصادية

                                                           
 دار الكتب القانكنية القاىرة، مطير)عبد المالؾ عبد الرحماف (، منظمة التجارة العالمية كدكرىا في تنمية التجارة الدكلية ، أنظر :   1

 .438ص ، 2009         
 .16،17، ص  السابؽالمرجع  محمديف )جبلؿ كفاء(، تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيات الجات أنظر :  2
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ف كاجب أدبي عمى الدكؿ اتفاؽ التسكية مفيما يفرضو  ذلؾ كيتميز نظاـ التسكية أيضا بالطابع األخبلقي، كيتمثؿ     
كما أنيا جعمت المشاكرات خطكة أساسية  ،ء إلى التحكيـيـ قبؿ المجك األعضاء في مراعاة الجدكل كالمصمحة العائدة ل

 فبل يتـ المجكء إلى التحكيـ إال عند فشؿ المشاكرات . شرط مف شركط التسكية فيي ،كضركرية ال يمكف تخطييا

مف اتفاؽ التسكية الطابع األخبلقي لتسكية المنازعات بأف يحاكؿ أطراؼ النزاع  7الفقرة  3كقد قررت المادة      
جراءات تسكية المنازعات المنصكص عمييا في اتفاؽ التكصؿ إلى  تسكية كدية أفضؿ مف التقاضي كفقا لقكاعد كا 

 .التسكية أك اإلستمرار في التقاضي

تخالؼ أحد إلتزاماتيا الدكلية فرض عقكبة عمى الدكلة العضك التي  ال ييدؼ نظاـ تسكية المنازعات إلىكما      
المشمكلة، بؿ ييدؼ بالدرجة األكلى إلى تصحيح األكضاع المخالفة بحيث ينتيي المنصكص عمييا في االتفاقات 

 .األمر بأف يتكافؽ النظاـ القانكني لمدكلة المعنية مع إلتزاماتيا الدكلية

فعاؿ فمـ يعد ذك طبيعة سياسية أك دبمكماسية ، بؿ أصبح يتسـ  نظاـ كيتسـ نظاـ التسكية الجديد ايضا بأنو     
تسكية  إلجراءاتتحديد مكاعيد ممزمة  فعالية ىذا النظاـ في بعض المظاىر أىميا ؿممـز كفعاؿ كتتمثني قانك  بطابع 

المركنة الممنكحة لمدكؿ النامية ، فقد تضمف نظاـ تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية معاممة المنازعات، 
حيث أجاز ليا إذا ما كانت شاكية في نزاع تجارم أف تختار ما بيف تطبيؽ ما تضمنتو كثيقة  ،خاصة بالدكؿ النامية

 1966أفريؿ  15بتاريخ  1947التفاىـ في ىذا النزاع أك تختار األحكاـ المقابمة الكاردة في القرار الصادر عف جات 
جراء التحكيـ . عيوكالذم بمكجبو يحؽ لمدكؿ النامية أف تطمب مف مدير عاـ المنظمة بذؿ مسا حاؿ -لتسكية النزاع كا 

 .1في فترة زمنية قصيرة -المجكء إليو

كفي إطار إجراءات تسكية المنازعات يحؽ ألم دكلة نامية أف تككف عضكا في ىيئة تضـ دكال نامية كحقيا في      
 . 2الحصكؿ عمى مساعدة خبير متخصص يعيف مف خبلؿ أمانة منظمة التجارة العالمية

كما  3لمشاكؿ البمداف النامية األعضاء كمصالحيا الخاصة كبرلكيكلي األعضاء خبلؿ المشاكرات أىمية  ذاى     
يتعيف عندما يككف الخبلؼ بيف دكلة نامية عضك كدكلة متقدمة عضك أف تشمؿ ىيئة المحمفيف إذا طمبت الدكؿ 

                                                           
 الجكيمي )سعيد سالـ (، تسكية المنازعات الدكلية في إطار منظمة التجارة العالمية ،مؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصاديةأنظر :   1

  1الطبعة ،4كالقانكف ، المجمد  الشريعةالتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، كمية  
 1499ص  ،2004مام  11-9من             

 .447كأيضا : مطير)عبد المالؾ عبد الرحماف (،المرجع السابؽ ،ص  
 يات أنظر :أدرياف)أكتف(، اتفاقية التريبس كتسكية نزاعات الممكية الفكرية ،، ندكة الجمعية الدكلية لحماية الممكية الصناعية بعنكاف "تحد  2

 أكتكبر  23-21الممكية الفكرية مف منظكر عربي كدكلي" بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية ، القاىرة ، 
 52، ص 1997 

 . مف اتفاؽ التسكية 10الفقرة  4المادة  :راجع  3
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لدكؿ النامية بمعاممة تفضيمية في إطار قد حظيت اك  ، 1النامية العضك ذلؾ عضكا عمى األقؿ مف دكلة نامية عضك
 .2اتفاؽ التسكية

عمى كمف أىـ المبلمح أيضا في النظاـ الجديد لتسكية المنازعات أنو قاـ بإضفاء الطابع القانكني كالقضائي     
د تمثؿ ذلؾ في إنشاء عد أف كانت دبمكماسية أصبحت قانكنية كقضائية )تحكيمية( ، كقإجراءات تسكية المنازعات ، فب

 التحكيـ كاإلستئناؼ ، كما سيأتي الحديث عنيا الحقا .نظاميف ىما 

كتجدر اإلشارة إلى أف مسؤكلية إدارة نظاـ تسكية المنازعات تقع عمى عاتؽ ىيئة مخصصة لذلؾ يمثؿ فييا كؿ     
كقد تـ إنشاؤه بمكجب المادة  ،ازعات "جياز تسكية المن"أعضاء منظمة التجارة العالمية ، كيطمؽ عمى ىذه الييئة اسـ 

جراءات التسكية الكاردة فيو 2 ككذلؾ تسكية المنازعات الكاردة في االتفاقات  ،مف اتفاقية التسكية ليتكلى إدارة قكاعد كا 
ف تطبيقيا ، كتتمخص مسؤكليات ىذا الجياز في تشكيؿ فريؽ التحكيـ كاعتماد تقارير جياز سالمشمكلة بما يكفؿ ح

  .3ناؼ كرقابة تنفيذ القرارات كالتكصياتاإلستئ

فبدال مف اشتراط  ، 1947مغايرة تماما لتمؾ التي كانت مكجكدة في عيد جات ف اتفاؽ التسكية قد تبنى قاعدة إ     
أم أف اتفاؽ التسكية قاـ بإحبلؿ ، حتى ال يتـ تبنيوثـ اشتراط مكافقة الجميع  ،مكافقة الجميع حتى يتـ تبني التقرير

كال شؾ أف اشتراط مكافقة الجميع حتى ال يتـ تبني ، 4اإليجابي اآلراءالسمبي محؿ نظاـ تكافؽ  اآلراءنظاـ تكافؽ 
كذلؾ ألنو عمى أقؿ تقدير سيقـك الطرؼ المحكـك لصالحو ،التقرير تمنح ىذا األخير فرصة أكيدة في أف يتـ تبنيو 

 .تبني التقرير  باإلعتراض عمى عدـ

ككذلؾ مف أىـ التجديدات التي جاء بيا نظاـ التسكية الجديد الحؽ في اإلستئناؼ ، كيمثؿ اإلستئناؼ درجة ثانية      
لمتقاضي أماـ جياز تسكية المنازعات ، كيتمتع جياز اإلستئناؼ باإلستقبلؿ كالتجرد كىك ما لـ يكف مكجكدا في نظاـ 

رؽ ففرض الرقابة عمى تنفيذ القرارات كالتكصيات الصادرة عف ، ىذا كقد تـ إقرار  1947تسكية المنازعات في جات 
  .التحكيـ

  

                                                           
 .مف اتفاؽ التسكية 10الفقرة  8المادة  :راجع   1

  10الفقرة  8، المادة  10الفقرة  4كالمادة  12الفقرة  3كالمكاد التي تناكلت األحكاـ الخاصة بالدكؿ النامية في اتفاؽ التسكية ىي المادة   2
 . 2الفقرة  27، المادة  24، المادة  7،8الفقرتيف  21، المادة 2الفقرة  20، المادة  11، 10الفقرتيف  12المادة 

 .1660-1650 ص حكؿ ما جاء في ىذه المكاد أنظر: الطراكنة )مصمح أحمد( ، المرجع السابؽ، صكلمزيد مف التفصيؿ 

 . 56أنظر :أدرياف)أكتف(، المرجع السابؽ ، ص   3
  

 1545أنظر: محمد) صافي يكسؼ (، تسكية المنازعات الدكلية في إطار منظمة التجارة العالمية ، المرجع السابؽ ، ص   4
 .1596السف)عادؿ عبد العزيز عمي(، المرجع السابؽ ، ص كأيضا : 
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ك المقصكد بيذا المبدأ ىك أنو يجكز لمطرؼ ، كقد أقر نظاـ التسكية الجديد أيضا ما يعرؼ بالرد اإلنتقامي    
القطاع أك  المضركر تعميؽ ككقؼ إلتزاماتو تجاه الطرؼ المخالؼ في مجاالت كقطاعات ليست بالضركرة ىي نفس

كاليدؼ مف ىذا اإلجراء ىك الحفاظ عمى مصالح الطرؼ المضركر كتحقيؽ الردع الكافي  ،المجاؿ محؿ الخبلؼ
 . 1كمف العدالة بمكانو أال يتجاكز اإلجراء المتخذ حجـ الضرر الناجـ عف المخالفة لمعضك المخالؼ

المنازعات التجارية ، فقد أقر االتفاؽ بأال يتـ كما سعى االتفاؽ إلى إقرار مراحؿ متدرجة تصاعديا لتسكية     
اإللتجاء إلى التقاضي أماـ جياز تسكية المنازعات كطمب إنشاء فرؽ تحكيـ إال بعد التأكد مف أف ذلؾ ىك السبيؿ 

لمجكء الكحيد لحسـ المنازعة ، كقد أتاح التفاىـ مرحمتيف لتسكية النزاع كديا باالتفاؽ تبادليا بيف طرفي المنازعة قبؿ ا
كيعكس ىذا التدرج  ،الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة  ثـ المساعي إلى إنشاء فرؽ التحكيـ ىما المشاكرات ) التشاكر(

 .2الحرص عمى اإلبقاء عمى العبلقات الطيبة بيف الدكؿ كتأكيد مبدأ حسف النية

فرؽ كمف بيف األىداؼ التي سعى االتفاؽ إلى تحقيقيا أيضا ىك كضع قكاعد كضكابط محددة إلنشاء كعمؿ      
التحكيـ لتفعيؿ دكرىا في تقكية كتعزيز نظاـ تسكية المنازعات بما يكفؿ استمرارية سير إجراءات تسكية المنازعات 

الفصؿ في المنازعات في إطار مف التكازف بيف الذم يتحقؽ معو سرعة بطريقة تمقائية كعدـ عرقمتيا كعمى النحك 
 مصالح طرفي النزاع كما سيأتي بيانو الحقا .

ىذه ىي أىـ مزايا نظاـ تسكية المنازعات الجديد في إطار منظمة التجارة العالمية ، غير أف ىذا لـ يمنع مف      
ية المنازعات ككذا صعكبة تنفيذ القرارات اتسامو ببعض العيكب كالتكاليؼ الباىظة في المجكء لمثؿ ىذا النظاـ لتسك 

 .3في القضايا التي ترفعيا دكؿ نامية ضد دكؿ متقدمة كما يتصؿ بذلؾ مف حقكؽ مثؿ التعكيض

                                                           
 . 57أنظر: أدرياف) أكتف(، المرجع السابؽ ، ص 1

 دار  ،سكندريةإلا ،–اتفاقيات التجارة العالمية  تطبيؽنظاميا القانكني كدكرىا في  –عمراف)جابر فيمي( ، منظمة التجارة العالمية وأيضا : 
 .382،ص  2009الجامعة الجديدة ،  

 كتجدر اإلشارة أف ىذا اإلجراء يتـ كفقا لعدة مراحؿ : 
يحؽ لمطرؼ المضركر تعميؽ التزاماتو اتجاه الطرؼ المخالؼ بمكجب االتفاؽ الذم يقر جياز تسكية المنازعات كقكع انتياكا ألحكامو 

ركر كقؼ التزاماتو اتجاه الطرؼ يضر بحقكؽ ىذا العضك ،فإذا ما كاف اإلنتياؾ في قطاع تجارة الخدمات مثبل يحؽ لمطرؼ المض
 المخالؼ في ىذا القطاع تحديدا .

ذا لـ يكف ىذا اإلجراء في ىذا القطاع فعاؿ يحؽ لمعضك المضركر كقؼ التزاماتو في قطاع آخر كليكف قطاع السمع الزراعية أك  كا 
 الصناعية مثبل .

ذا لـ تجدم ىذه اإلجراءات يحؽ كقؼ التزاماتو اتجاه الطرؼ المخال  ؼ في قطاع آخر مثؿ حقكؽ الممكية الفكرية .كا 
 . 382أنظر عمراف) جابر فيمي (، المرجع السابؽ ، ص 

 1595ص ، السابؽالسف)عادؿ عبد العزيز عمي(، المرجع  أنظر:  2
 لمزيد من التفصيل حول عيوب نظام تسوية المنازعات الجديد   3

 320،325، المرجع السابؽ، ص ص   -دراسة مقارنة -التنظيـ القانكني لمممكية الفكرية، ،أنظر: عبد الرحيـ)عنتر عبد الرحمف(
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مف االتفاؽ أف  1مف المادة  1كضحت الفقرة مييا احكاـ اتفاؽ التسكية ، فقد أبالنسبة لممجاالت التي تطبؽ ع     
( مف ىذا 1أحكامو تطبؽ عمى كافة المنازعات التي تثكر بيف األطراؼ فيما يتعمؽ باالتفاقات المدرجة في الممحؽ )

 .1كالتي يشار إلييا " باالتفاقيات المشمكلة"االتفاؽ 

ماد أطراؼ كؿ اتفاؽ لقرار يضع شركطا لتطبيؽ كاختتـ الممحؽ بفقرة مفادىا أف تطبيؽ ىذا االتفاؽ يتكقؼ عمى اعت
ة يمكف إدراجيا في الممحؽ ياتفاؽ التسكية بالنسبة لذلؾ االتفاؽ ، كيبيف كذلؾ أية قكاعد أك إجراءات خاصة أك إضاف

كىك ما يعني أف اتفاؽ التسكية يطبؽ عمى كافة اتفاقات  ،( بذات الصيغة التي أرسمت إلى جياز تسكية المنازعات2)
( 3كام ماعدا الممحؽ )جأم عمى جميع االتفاقيات التي تمخضت عنيا جكلة أكرك  ،جارة متعددة األطراؼ كممحقاتياالت

ليس المقصكد بو أف يككف أساسا إلنفاذ التزامات محددة بمكجب  والمتعمؽ بآلية استعراض السياسة التجارية ألن
ات تسكية المنازعات ، كما أنو ال يفرض التزامات االتفاقيات عديدة األطراؼ عمى األعضاء كليس أساسا إلجراء

بكضع سياسات جديدة بؿ كظيفتو فقط ىي دراسة آثار كممارسات السياسات التجارية ألحد األعضاء عمى النظاـ 
 .2التجارم متعدد األطراؼ

يعتبر اتفاؽ التسكية كسيمة لتحقيؽ العكلمة في تسكية المنازعات المتعمقة باتفاقات التجارة الدكلية متعددة  ،كعمكما     
األطراؼ باعتماده أسمكبا يطبؽ عمى كافة المنازعات التي تثكر بشأف اتفاقات التجارة عديدة األطراؼ كعمى سائر 

 .3الدكؿ األعضاء في المنظمة

                                                           
 ( في:1كتتمثؿ االتفاقيات التي يسرم عمييا اتفاؽ التسكية كالكاردة في الممحؽ )  1
 ة إنشاء المنظمة فيما يتعمؽ بحقكؽ كالتزامات األعضاء بمكجبيا ياتفاق-
 طراؼ .االتفاقيات التجارية متعددة األ-

 /أ االتفاقيات متعددة األطراؼ بشأف التجارة في الخدمات 1*ممحؽ     
 /ب االتفاؽ العاـ بشأف التجارة في الخدمات 1*ممحؽ    
 /ج االتفاؽ بشأف جكانب التجارة المتصمة بحقكؽ الممكية الفكرية 1*ممحؽ    
 ( مذكرة التفاىـ بشأف القكاعد كاالجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات 2*الممحؽ)    
 االتفاقيات التجارية في الطائرات المدنية-
 االتفاؽ بشأف المشتريات الحككمية -
 االتفاؽ الدكلي بشأف منتجات األلباف-
 االتفاؽ الدكلي بشأف لحـك األبقار -

 .597لمرجع السابؽ ، ص الميبي)حميد محمد عمي(، ا: أنظر
 .597الميبي)حميد محمد عمي(، المرجع السابؽ ، ص : أنظر  2

 محمديف)جبلؿ كفاء(، إجراءات تسكية المنازعات كفقا التفاؽ جكانب حقكؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة )التريبس(، ندكة  أنظر:  3
  صنعاءبالتعاكف مع كزارة الصناعة كالتجارة ككزارة العدؿ ككزارة الثقافة ،الكيبك الكطنية في الممكية الفكرية لييئة القضاة  
 14،ص 2001حزيراف  12،13 
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جراءات االتفاؽ أمر مرىكف 1( مف المادة )2في حيف تنص الفقرة )      ( مف اتفاؽ التسكية عمى أف تطبيؽ أحكاـ كا 
جراءات خاصة إضافية تتعمؽ بتسكية المنازعات التي ترد في االتفاقات المشمكلة  كمتكقؼ عمى تطبيؽ أية قكاعد كا 

 . 1مف ذات االتفاؽ  2المحددة في الممحؽ

جراءات خاصة أك إضافية متضمنة في االتفاقات المشمكلة 2كالممحؽ        "ىك الممحؽ الكارد تحت عنكاف " قكاعد كا 
جراءات اتفاؽ التسكية كبيف  1مف المادة  2كما قررت الفقرة       قكاعد الأنو في حالة كجكد اختبلؼ بيف قكاعد كا 

لتطبيؽ تككف لتمؾ القكاعد كاإلجراءات الخاصة فإف أكلكية ا 2كاإلجراءات الخاصة كاإلضافية الكاردة في الممحؽ 
 .2كاإلضافية الكاردة في الممحؽ 

جراءات بمكجب أكثر مف اتفاؽ مشمكؿ كحدث كأف تضاربت القكاعد      كفي حالة المنازعات التي تتطمب قكاعد كا 
جراءات خبلؿ كاإلجراءات الخاصة اإلضافية لبلتفاؽ محؿ النظر أك أخفؽ طرفا النزاع في االتفاؽ عمى قكا عد كا 

( أف DSBعمى رئيس جياز تسكية المنازعات )الحالتيف ، كجب في ىاتيف 2عشريف يكما مف تشكيؿ فريؽ التحكيـ
أياـ مف تاريخ تمقيو طمبا  10يحدد بالتشاكر مع طرفي النزاع القكاعد كاإلجراءات التي ينبغي اتباعيا كذلؾ بعد مركر 

ك في صدد تحديد تمؾ القكاعد كاإلجراءات أف يسترشد بالمبدأ الذم يقضي مف أحد األطراؼ كعمى رئيس الجياز كى
جراءات اتفاؽ التسكية تطبؽ إلى الحد الذم يؤدم إلى  ف قكاعد كا  بأكلكية تطبيؽ القكاعد كاإلجراءات الخاصة ، كا 

 .3تجنب النزاع

 الفقرة الثانية 
 التسوية إدارة اتفاق 

بلـز أف يككف التفاؽ التسكية جياز يدير لتجارية الدكلية ، فقد كاف مف الآلية تسكية المنازعات ا ألىميةنظرا      
دارة القكاعد كاإلجراءات كأحكاـ تسكية المنازعات  المشمكلة ، لذا تـ إنشاء  االتفاقاتفي الكاردة كيعمؿ عمى تطبيقو كا 

 . "جياز خاص ليذا الغرض يعرؼ بػػػ "جياز تسكية المنازعات

يدت دكؿ األطراؼ في النظاـ التجارم الدكلي إلى منظمة التجارة العالمية االضطبلع بمسؤكلية تسكية ع     
 1947المنازعات كالتي قد تقع بينيا بصكرة تتبلشى فييا مثالب النظاـ الذم كاف متبعا بمكجب اتفاقية جات 

 السابؽ تناكليما. 23ك 22كالمنصكص عميو في مادتيو 

فرأت تمؾ الدكؿ ) أطراؼ النظاـ التجارم الدكلي ( أف تحدد شرعية آلية تسكية منازعات التجارة الدكلية بصكرتيا     
أفريؿ  15الحالية المتطكرة مف خبلؿ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية أك ما تعرؼ باتفاقية مراكش المكقعة في 

د لمياـ المنظمة بقكليا :" تشرؼ المنظمة عمى سير كثيقة التفاىـ منيا تحدي 3فجاء بالمادة  -ذاتيا–بمراكش  1994
                                                           

 مف اتفاؽ التسكية . 2الفقرة  1المادة :راجع   1
2
 مف اتفاؽ التسكية . 1الفقرة  7المادة :راجع   

3
 مف اتفاؽ التسكية . 2الفقرة  1المادة :راجع   



 293  
 

فيما بعد باسـ تفاىـ تسكية المنازعات الكارد في  المشار إلييا المتعمقة بالقكاعد كاإلجراءات التي تنظـ تسكية المنازعات
 مف ىذه االتفاقية ". 2الممحؽ 

ذه الكظيفة أك اإلختصاص إلى أعمى سمطة في المنظمة بعد كقد أككمت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ى    
 2نصت المادة  ثمي كافة الدكؿ األعضاء في المنظمة حيثشكؿ مف ممتالمؤتمر الكزارم كىك المجمس العاـ ، الذم ي

في ىذا الشأف عمى أف "ينعقد المجمس العاـ حسبما يككف مناسبا لبلضطبلع بمسؤكليات جياز تسكية  3الفقرة 
 زعات المشار إلييا في كثيقة التفاىـ الخاصة بتسكية المنازعات ...".المنا

كىكما يشير إلى األىمية التي ارتأتيا الدكؿ األعضاء في ضركرة تسكية منازعاتيا التجارية بإسنادىا ىذه الكظيفة      
داد ما تسمى بػػ " تفاىـ المنظمة كىك ما تبله إعىيكؿ ىمية كمكانة في تشكيؿ أإلى المجمس العاـ ذاتو لما لو مف 

كقد تـ كضعو  –. كالذم أشرنا إليو اختصارا باتفاؽ التسكية  "بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات
مادة فضبل  27ليو في ا التفاىـ كما سبقت اإلشارة إمف مبلحؽ اتفاقية إنشاء المنظمة ، كقد جاء ىذ 2بالممحؽ رقـ 

كالذم يرمز لو بميمة إنشاء جياز تسكية المنازعات  اتفاؽ التسكية مف 2ت المادة كقد تكفم، مبلحؽ 4عف 
 . ORD بػػبالفرنسية  ك  DSB باإلنجميزية

مف اتفاؽ التسكية مايمي :"ينشأ جياز تسكية المنازعات بمكجب ىذا التفاىـ ليدير  1الفقرة  2فقد كرد في المادة     
القكاعد كاإلجراءات ككذلؾ المشاكرات كأحكاـ تسكية المنازعات الكاردة في االتفاقات المشمكلة مالـ يكف ىناؾ نص 

 آخر في اتفاؽ مشمكؿ ... " 

كيعد إنشاؤه نتيجة أساسية لتدكيؿ  –اتفاؽ التسكية  –ىذا الجياز ليككف أداة إدارة التفاىـ  فأعمنت بذلؾ مكلد     
حقكؽ الممكية الفكرية بيدؼ إخراج المنازعات الناشئة عنيا مف دائرة اإلختصاص الداخمي لكؿ دكلة كالعيكد بيا 

 .لجياز تسكية المنازعات بكصفو جياز محايد يتبع منظمة التجارة العالمية بشكؿ مباشر 

نما ؽ تقرير القكاعد القانكنية التي تكف الحماية الفعالة ال تككف عف طريذلؾ أ     فؿ الحقكؽ كتضمف ممارستيا كا 
  .ساليب تنفيذ األحكاـ الصادرة عف طريؽ جياز مخصص لذلؾقرير اآلليات المناسبة لمتقاضي كأيضا عف طريؽ تأ

ر منظمة الدكلية في إطا التجارةككنو يمثؿ آلية مركزية لفض منازعات  المنازعاتىمية جياز تسكية أ كتأتي    
 لكافة منازعات التجارة الدكلية  المطمؽ كالعاـ الشامؿ القضائيداة ذات اإلختصاص ، إذ يمثؿ الجياز األالتجارة الدكلية
التفاىـ المتعمؽ بالقكاعد ( التفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية بشأف 2( مف الممحؽ رقـ )1( الفقرة )1فكفقا لممادة )

 ( ليذا التفاىـ تشمؿ : 1فإف االتفاقات التي يغطييا االتفاؽ كحسب الممحؽ ) المنازعاتتحكـ تسكية  جراءات التيكاإل

 .اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية -أ

 .االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ كالتي تشمؿ السمع كالخدمات كالممكية الفكرية -ب
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لحـك  ،ريات الحككمية ، منتجات األلبافشمؿ الطائرات المدنية ، المشتاالتفاقات التجارية عديدة األطراؼ كالتي ت-ج
  .األبقار

ا الجياز بأىمية الدكر الممقى عمى عاتؽ ىذفيذا الشمكؿ كاالتساع كالذم يغطي مجمؿ التجارة الدكلية ، يكحي      
 .ألطراؼدارة النظاـ التجارم الدكلي متعدد ادكر منظمة التجارة العالمية في إ لفرض تفعيؿ

كما يجب اإلشارة إليو أف جياز تسكية المنازعات ىك ذاتو المجمس العاـ لمنظمة التجارة العالمية كيعتبر جياز      
تسكية المنازعات ىك الييئة العميا داخؿ المنظمة بالنسبة لتسكية المنازعات التجارية ما بيف الدكؿ األعضاء ، كيتخذ 

في األمكر التي تعرض عميو أم إذا لـ يعترض أم عضك رسميا يككف حاضرا في  اآلراءالجياز قراراتو بتكافؽ 
 . 1اجتماع الجياز عند اتخاذ القرار عمى القرار المقترح

كما  تسكية المنازعات كال عدد أعضائو كما تجدر اإلشارة إليو أف اتفاؽ التسكية لـ يكضح كيفية تشكيؿ جياز       
تسكية كمرد ذلؾ ىك أف جياز  ،س كاألعضاءىك الشأف بالنسبة لييئة اإلستئناؼ ،كال الشركط الكاجب تكافرىا في الرئي

المنازعات باعتباره اإلطار المؤسسي كاإلدارم التفاؽ التسكية فشرط الخبرة اإلدارية ال غير ،أما بالنسبة لممؤىبلت 
 .2الكاجب تكافرىا في الييئات القضائية األخرل كليست اإلداريةكالخبرات كالكفاءة فيي مف الشركط 

إدارة القكاعد كاإلجراءات كالتي تتمثؿ في ،التسكية صبلحيات كسمطات الجياز  مف اتفاؽ 2كقد حددت المادة       
كسمطة  ، كأحكاـ تسكية المنازعات في االتفاقات المشمكلة مالـ يكف ىناؾ نص آخر في اتفاؽ مشمكؿ يمنعو مف ذلؾ

مراقبة تنفيذ الدكؿ ك  ، سمطة إنشاء جياز دائـ لبلستئناؼ ككذا اعتماد التقارير الصادرة عنوإنشاء فرؽ التحكيـ ،ك 
كالجيات المعنية لمقرارات كالتكصيات الصادرة عف الجياز ، كيجب أف تيدؼ تمؾ التكصيات كالقرارات إلى تحقيؽ 

كااللتزامات المنصكص عمييا في اتفاؽ التسكية كفي اتفاقات التجارة تسكية ألم أمر يعرض عميو عمبل بالحقكؽ 
 سمطة الترخيص بتعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات التي تبـر بمكجب االتفاقات المشمكلة . ،ككذا 3الدكلية

العالمية في منظمة التجارة  4كما يقـك جياز تسكية المنازعات أيضا بإخطار المجالس كالمجاف المتخصصة     
مما دعت الضركرة لمقياـ بميامو كالجياز   كيجتمعبتطكر أم منازعات تتصؿ بأحكاـ االتفاقات محؿ التسكية المعنية 

 . 5التسكية اتفاؽ ضمف الفترات الزمنية المنصكص عمييا في

                                                           
 .1578،1579السف)عادؿ عبد العزيز عمي(، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  1
   58أنظر :سرصاؿ) نعيمة( ، المرجع السابؽ ، ص    2

 .601كأيضا الميبي) حميد محمد عمي( ، المرجع السابؽ ، ص 
 26، ص2008،الجامعة الجديدة  داراإلسكندرية ، ،-دراسة نقدية–النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية ،خميفة) ابراىيـ أحمد(:أنظر  3
كيقصد بالمجالس مجمس التجارة في السمع ، كمجمس الخدمات ، كمجمس حقكؽ الممكية الفكرية ، كيقصد بالمجاف تمؾ التي تـ إنشاؤىا   4

 .بمقتضى االتفاقات التجارية متعددة كعديدة األطراؼ 
 مف اتفاؽ التسكية .  2،3الفقرتيف  2راجع : المادة   5
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نظاـ تسكية كقد تـ إعطاء االختصاصات كالسمطات سالفة الذكر لجياز تسكية المنازعات لتحقيؽ أىداؼ      
 مف اتفاؽ التسكية كىي : 3التجارة العالمية حسبما جاء في المادة  ةالمنازعات في منظم

التجارية الممحقة كاالتفاقات لمحافظة عمى حقكؽ األعضاء كالتزاماتيا المترتبة بمكجب اتفاقية إنشاء المنظمة ا     
 بيا. 
مف اتفاؽ التسكية كفؽ القكاعد المعتادة  2التي يضميا الممحؽ  تكضيح األحكاـ القائمة في االتفاقيات المشمكلة      

ىا الجياز في ىذا الشأف ال تزيد كال تنقص بأف التكصيات كالقرارات التي يصدر عمما  ،1في تفسير القانكف الدكلي العاـ
 .مف حقكؽ كالتزامات الدكؿ األعضاء المنصكص عمييا في االتفاقات المشمكلة

التسكية الفكرية لمحاالت التي يرل فييا أحد األعضاء أف اإلجراءات صادرة عف عضك آخر تضر بالمصالح      
كيككف أكؿ أىداؼ ىذه التسكية السحب –بمكجب االتفاقات المشمكلة –أك غير مباشرة العائدة لو بصكرة مباشرة 

إذا تعذر ذلؾ فيعاد إلى التعكيض المؤقت حتى الفكرم لمتدبير المخالؼ أك غير المتكافؽ مع االتفاقات المشمكلة ، ف
تقـك الدكلة المخالفة بسحب التدبير المخالؼ كالسبيؿ األخير يتمثؿ في إمكانية تعميؽ تطبيؽ التنازالت كغيرىا مف 

 االلتزامات بمكجب االتفاقات المشمكلة.

و بتكافؽ األراء ، كيعتبر الجياز متخذا كيتخذ جياز تسكية المنازعات ألغراض تنفيذ المياـ السابقة جميع قرارات     
 . 2قراره بالتكافؽ بشأف مطركح عميو ، إذا لـ يعترض أم عضك حاضر لئلجتماع رسميا عمى القرار المقترح

 اني ثالمطمب ال
 جراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالميةإ

جراءات معينة نص عمييا اختصاصات محددة يباشرىا مف خبلؿ إرسـ اتفاؽ التسكية لجياز تسكية المنازعات       
حيث بيف ىذا األخير إجراءات تسكية المنازعات التي يباشر الجياز اختصاصاتو مف خبلليا كىي ،اتفاؽ التسكية 

اني مثؿ إنشاء فرؽ التحكيـ ثتدكر بيف إجراءات قانكنية كقضائية أم غير طكعية فبل تتكقؼ عمى مكافقة الطرؼ ال
الجياز بشأف تسكية منازعات التجارة  إجراءاتعمى أف القرارات الصادرة عنيا كتنفيذىا كمتابعة عمميا ككذا استئناؼ 

عمييا الطابع الدبمكماسي مثؿ المشاكرات أك الطابع الطكعي أك اإلرادم كالكساطة كالتكفيؽ كالمساعي  يغمبالدكلية قد 
 .السريع كىي ما تعرؼ بالطرؽ الكدية لتسكية المنازعات  االتفاقيمثؿ التحكيـ  االتفاقيلطابع ك اة ، أالحميد

لمطرؽ الكدية لتسكية  (األكؿ)تفصيبل ليذه اإلجراءات يقتضي األمر منا تناكليا في فرعيف متتالييف، نخصص ك      
 ية .لمطرؽ القضائ (الثاني)المنازعات باعتبارىا الغالبة في ذلؾ ، كنخصص 

                                                           
 .382أنظر : مطير ) عبد المالؾ عبد الرحمف( ، المرجع السابؽ ، ص   1
 .192،193 أنظر: زمـز ) عبد المنعـ( ، المرجع السابؽ، ص   2
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 الفرع األول 
 الطرق الودية لتسوية المنازعات 

ا كبساطة إجراءاتيا ناىيؾ تعتبر طرؽ حؿ المنازعات كديا مف أفضؿ طرؽ التسكية ، كذلؾ لسيكلتيا كقمة تكاليفي     
أف الحمكؿ التي يتـ التكصؿ إلييا عف طريؽ ىذه الطرؽ تككف مرضية لؤلطراؼ كيتـ تنفيذىا طكعا كاختيارا دكف  عمى

 عقبات كاألىـ مف ذلؾ أنيا تؤدم إلى احتكاء النزاع قبؿ استفحالو كتعقيده .

كأخرل بديمة أك األكلى( ،)الفقرة ؿ في المشاكرات ثكتتمثؿ ىذه الطرؽ كالكسائؿ الكدية في طرؽ أساسية تتم    
)الفقرة كالتحكيـ اإلتفاقي أك السريع مف جية ثانية  احتياطية تتمثؿ في المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة مف جية

 .الثانية(

 الفقرة األولى 
 اوراتـــــــــــشـــالم 

دكرا ىاما في التسكية كيعتبر  تمعبتعتبر المشاكرات اإلجراء األكؿ مف إجراءات التسكية الكدية لممنازعات ، ك      
لزامي قبؿ المجكء إلى التحكيـ ، أما المساعي الحميدة إجراء إطمب إجراء المشاكرات مف جانب الطرؼ الشاكي 

  .كالكساطة كالتكفيؽ فيي كسائؿ اختيارية 

ىك تبادؿ كجيات "بيا كبالرجكع إلى اتفاؽ التسكية نجد أنو لـ يعرؼ المشاكرات أك التشاكر ، لذا فالمقصكد      
  "1الكصكؿ إلى حؿ ليذا النزاعالنظر بيف طالب التشاكر كمف كجو إليو ىذا الطمب بشأف نزاع معيف بيدؼ 

تحت  وتعد كسيمة سممية لتسكية النزاع كتقتصر عمى أطراف 2كضاتافالمشاكرات أك كما كصفيا اتفاؽ التسكية بالمف
 ف خبلؼ يتعمؽ بحقكؽ الممكيةت التي تجرم بيف أطراؼ النزاع بشأالمباحثا "أك ىي،مظمة منظمة التجارة العالمية 

  3الفكرية كعادة ما تتـ مف الطرؼ األكثر استعجاال لحؿ النزاع حبل مقبكال مف الطرفيف"

في مرحمة ال يزاؿ فييا  ؿفيي تدخ ،كتعتبر المشاكرات اآللية المثمى إلنياء النزاع بشكؿ كدم كسريع كمباشر     
نيا تتناسب كمنازعات الممكية الفكرية ؽ إلى مستكل النزاع الحاد ، كما أالنزاع التجارم مجرد خبلؼ بسيط لـ ير 

ساسا عمى التغير كالتحكؿ ، ىذا كتعتبر المشاكرات أيضا كالتي تقـك أتجارم بارىا منازعات ذات طابع اقتصادم باعت
إجراءات معقدة أك تكاليؼ يتكبدىا األطراؼ ، لككنيا تتأسس عمى الحكار المباشر كسيمة سيمة كال تنطكم عمى 

لمكصكؿ إلى صيغة تكافقية لتفادم النزاع القائـ أك المحتمؿ قيامو دكف تدخؿ ام طرؼ آخر ، كتتمثؿ نقطة البداية 
ا الداخمية أك انفاذىا بشكؿ مخالؼ في عدـ التزاـ دكلة عضك بإنفاذ قكاعد القانكف الدكلي لمممكية الفكرية في تشريعاتي
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أك غير كامؿ  كىك ما يشكؿ اعتداءا عمى مصالح الدكؿ األخرل التي تحتـ ضركرة تصحيح ىذه المخالؼ عمى أف 
يتـ ذلؾ أكال عف طريؽ المشاكرات ذلؾ أف الغاية مف المشاكرات ىك الكصكؿ إلى تسكية كدية لمنزاع ما يجعؿ ىذه 

الفقرة  3بقرارات ممزمة تفرض عمى أحد طرفي النزاع ، كفي ىذا الشأف فإف المادة  قكرنتا اآللية تمقى تفضيبل إذا م
... ىدؼ آلية تسكية المنازعات ىك ضماف التكصؿ إلى حؿ إيجابي لمنزاع  "مف اتفاؽ التسكية تنص عمى أف 7
 لة ..." .كاألفضؿ طبعا ىك التكصؿ إلى حؿ مقبكؿ لطرفي النزاع كمتكافؽ مع االتفاقات المشمك ،

عضاء في منظمة التجارة نزاع بيف دكلتيف مف الدكؿ األطراؼ في اتفاقية التريبس كىي ذاتيا الدكؿ األالإذا ثار ف    
كمكضكعو الرغبة في  ،جاز ألم منيما أف تتقدـ إلى جياز تسكية المنازعات بطمب يسمى طمب التشاكرالعالمية ،

بيدؼ تسكيتو بطريقة كدية عف طريؽ التشاكر المشترؾ  ف النزاع القائـبشأ الدكؿ األخرلإجراء مشاكرات مع الدكلة أك 
أف يخطر الجياز كالمجالس  لمكصكؿ إلى صيغة تكفيقية ينتيي بيا النزاع ، كيتعيف عمى العضك الطالب لممشاكرات

لداعية لمطمب بما كتابة كتدرج فييا األسباب ا جاف ذات الصمة بطمبو لممشاكرات، كتقدـ طمبات عقد المشاكراتمكال
 .1عمييا مع ذكر األساس القانكني لمشككل المعترضفييا تحديد اإلجراءات 

كال تكجد نفقات خاصة لطمب التشاكر كربما يدفع ىذا الكضع الدكؿ المتقدمة التي تختمؼ مصالحيا مع عدد مف      
ضكابط ضد إساءة استعماؿ ىذا الحؽ بما يتطمب ضركرة كضع  ،سيؿ مف طمبات التشاكربالدكؿ النامية إلى إغراقيا 

ف  ، 2نادىا ألم أساس قانكني سميـتكأف تتحمؿ الدكلة الشاكية نفقات التشاكر إذا ثبت كيدية الطمبات كعدـ اس ىذا كا 
ف كاف بمثابة  حؽ لمدكلة العضك الطالبة لمتشاكر كالتي يحؽ ليا تقديمو في أم كقت، فيك في نفس طمب التشاكر كا 

كؿ عضك بالنظر بعيف العطؼ  ألف التشاكر يقتضي بأف يتعيدالدكلة المكجو إلييا طمب التشاكر ،الكقت كاجب عمى 
عضك بشأف تطبيؽ أم اتفاؽ مشمكؿ أية طمبات يقدميا طرؼ آخر فيما يتعمؽ بإجراءات متخذة في أراضي ذلؾ الإلى 

جراء المشاكرات إلى الجمكس إلى مائدة كعادة ما يستجيب الطرؼ المدعك إل،كأف يكفر الفرصة الكافية لمتشاكر بشأنيا 
أياـ مف تسممو ، كيعقد المشاكرات بنية حسنة في مدة ال  10بعد أف يجيب عمى طمب التشاكر خبلؿ  3المفاكضات

الكصكؿ إلى اتفاؽ مرض كمعقكؿ لمطرفيف ، كفي ىذه الحالة يكتفي أطراؼ النزاع بالمشاكرات يكما بغية  30تتجاكز 
ا لـ عف ذلؾ كالتي تحسـ النزاع القائـ بيف األطراؼ المتنازعة حكؿ االتفاقات المغطاة بالتفاىـ ، أما إذنائية الناجمة ثال

 30ياـ مف تسممو الطمب أك إذا لـ يدخؿ في المشاكرات ضمف فترة ال تتجاكز أ 10يرسؿ العضك رده في غضكف 
 .4باشرة إلى طمب إنشاء فريؽ تحكيـيكما بعد تسمـ الطمب حؽ لمعضك الذم طمب عقد المشاكرات أف ينتقؿ م
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كيجرم التشاكر مف الناحية العممية في إحدل غرؼ منظمة التجارة العالمية في جنيؼ بسكيسرا كيستغرؽ عمى      
النحك المعتاد نحك ساعتيف أك ثبلث ساعات كيتـ التشاكر بالمغة اإلنجميزية دكف كجكد مترجميف كبدكف معاكنة مف 

 .1ختزاؿ أك غير ذلؾأدكات الطباعة أك اال

كمعنى سرية ، 2كيجب أف تككف المشاكرات سرية كينبغي أال تخؿ بحقكؽ أم عضك في أية إجراءات الحقة     
عمى -مفاكضات التشاكر أف الكثائؽ المتبادلة بيف الطرفيف كالمستندات ذات الصمة يظؿ تداكليا كالعمـ بمضمكنيا 

قاصرا فقط عمى طرفييا كال يجرم تعميميا عمى باقي الدكؿ األعضاء في  –عكس طمب التشاكر الذم يجرم تعميمو 
منظمة التجارة العالمية ، كىذا ببل شؾ أسمكب مناسب ، حيث أف التشاكر يستيدؼ بداية حصر النزاع في مراحمو 

ة بيف طرفي األكلى بيف األطراؼ المتنازعة كذلؾ قبؿ عرضو عمى فريؽ التسكية ألف نشر كتعميـ الكثائؽ المتبادل
 . 3كيض التشاكر كأساس أكلي لتسكية النزاعقالنزاع في مراحؿ النزاع األكلى قد يككف لو أثر سمبي مف حيث ت

اىتماما خاصا بالمشاكؿ كالمصالح الخاصة لمدكؿ -خبلؿ المشاكرات -ىذا كتحرص الدكؿ األعضاء عمى أف تكلي 
 . 4األعضاء مف البمداف النامية

ذا كاف طمب التشاكر حكؿ مسألة       كيعد طمب التشاكر المحرؾ الرئيسي لبدأ المراحؿ الكدية لتسكية المنازعات ، كا 
حؽ العالمية ، فإف ليذا العضك  التجارةمف شأنيا أف تؤدم إلى إثارة النزاع حؽ مكفكؿ ألحد األعضاء في منظمة 

عد التزاـ عمى عاتقو ينبغي عميو ي –المكجو إليو الطمب –بة لمطرؼ األخر سطمب إجرائو مف عدمو ، إال أنو بالن
 10تمبيتو بالدخكؿ فكرا في تشاكر مع الطرؼ طالب إجراء المشاكرات ، كيجب عميو الرد عمى الطمب في غضكف 

في إجراءات المشاكرات  أف يبادر في الدخكؿ –الطرؼ المكجو إليو الطمب –أياـ مف تاريخ تسممو لمطمب ، كعميو 
  .، كذلؾ مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ مرض لمطرفيف5يكما بعد تسمـ الطمب. 30ية خبلؿ فترة ال تتجاكز بحسف ن

المقررة التحكيـ في الحاالت الثبلث اآلتية  كفي كؿ األحكاؿ يجكز لمقدـ الطمب أف يطمب مباشرة تشكيؿ فريؽ      
 10إذا لـ يستجب الطرؼ المكجو إليو الطمب خبلؿ مدة مف اتفاؽ التسكية، كذلؾ في حالة ما  7الفقرة  4في المادة 

إذا أخفؽ الطرفاف في ،أك يكما بعد تسممو الطمب  30أياـ أك لـ يدخؿ في مشاكرات مع الطرؼ مقدـ الطؿ خبلؿ 
إذا اعتبر الطرفاف أف المشاكرات قد سمـ طمب إجراء المشاكرات ،أك ا بعد تيكم 60التكصؿ إلى تسكية مرضية خبلؿ 

 في التكصؿ إلى تسكية لمنزاع بينيما . اخفقت
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تعمؿ عمى إيجاد تسكية مرضية خبلؿ مرحمة المشاكرات قبؿ أف تمجأ  فأفعمى األطراؼ المتنازعة ، كعمكما       
 إلى أم إجراء آخر ينص عميو اتفاؽ تسكية المنازعات .

أف تدخؿ في  -بالسمع سريعة التمؼبما فييا تمؾ المتعمقة –كيجكز لمدكؿ األعضاء في حاالت االستعجاؿ      
ذا  10خبلؿ فترة زمنية ال تزيد عف مشاكرات  خفقت المفاكضات في التكصؿ إلى حؿ اأياـ مف تاريخ تسمـ الطمب ، كا 

 . 1يكما بعد تسمـ الطمب جاز لمطرؼ مقدـ الطمب أف يطمب تشكيؿ فريؽ تحكيـ 20لمنزاع خبلؿ 

ء متخذ مف عضك مف الدكؿ النامية ، يجكز االتفاؽ بيف طرفي النزاع عمى كفي حالة المشاكرات المتعمقة بإجرا     
ذا لـ يتمكف ،مف اتفاؽ التسكية  4مف المادة  7كما كالمنصكص عمييا في الفقرة ي 60تمديد فترة المشاكرات عف فترة  كا 

رئيس  قاـمف االتفاؽ عمى تسكية النزاع ،  –التي تـ االتفاؽ عمى تمديدىا  –الطرفاف المتشاكراف بنياية الفترة المعينة 
في تمديد الفترة أك عدـ تمديدىا ، كفي حالة التمديد يحدد -بعد التشاكر مع الطرفيف  – بالبتجياز تسكية المنازعات 

ذا فشمت المشاكرات بالرغـ مف ذلؾ 2ىك المدة  مع إعطائو الفرصة كاممة لمبمداف النامية مف إعداد دفاعيا كتقديمو ، كا 
 فيحتـ المجكء إلى فريؽ التسكية الخاص لمنظر في النزاع .

كتجدر االشارة إلى أنو في حاالت تسكية المنازعات التي تشمؿ عضكا مف أقؿ البمداف نمكا كفي الحاالت التي      
طمب بناءا عمى أك رئيس جياز تسكية المنازعات  يمكف فييا التكصؿ إلى حؿ خبلؿ المشاكرات يعرض المدير العاـ

قؿ البمداف نمكا مساعيو الحميدة أك التحكيـ أك الكساطة لمساعدة األطراؼ عمى تسكية النزاع كذلؾ مف عضك مف أ
كما يجكز ألم مف المدير العاـ أك رئيس جياز تسكية المنازعات عند ،قبؿ المجكء إلى فرؽ التحكيـ )فريؽ التسكية ( 

 . 3تبره أحدىما مناسباتقديمو ليذه المساعدة ، التشاكر مع أم مصدر يع

أنو يمكف لؤلطراؼ أثناء مرحمة المشاكرات التكصؿ إلى تسكية لمنزاع عف طريؽ كسيمة أخرل غير  كما     
مف اتفاؽ التسكية ، كالمساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة ،  5المشاكرات ، كذلؾ المنصكص عمييا في المادة 

 .لى التسكية بأم مف ىذه الكسائؿطالما اتجيت رغبة األطراؼ المتنازعة إ

معانا في تفعيؿ دكر المشاكرات فمقد نصت المادة  مف اتفاؽ التسكية عمى حؽ الدكؿ األعضاء في  11في فقرتيا  4كا 
االنضماـ إلى طمب التشاكر المقدـ مف دكلة عضك ما في شأف نزاع معيف كعميو فإذا كاف لدكلة عضك مف غير 

مف اتفاقية جات  1الفقرة  22تجارية جكىرية في مشاكرات معقكدة فعبل طبقا لممادة  األعضاء المتشاكريف ، مصمحة
مف االتفاؽ العاـ بشأف التجارة أك األحكاـ المقابمة في االتفاقات المشمكلة األخرل فإنو  1الفقرة 22أك المادة  1994
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ـ مف تاريخ تعميـ طمب عقد أيا 10يجكز ليذه الدكلة العضك أف تخطر األعضاء المتشاكريف كالجياز خبلؿ 
 .1المشاكرات برغبتيا في االنضماـ إلى المشاكرات

كيتـ ضـ ىذه الدكلة العضك إلى المشاكرات إذا كافؽ العضك المكجو إليو طمب المشاكرات عمى أف طمب الدكلة       
العضك لبلنضماـ يجب أف يقدـ عمى أساس سميـ ككجكد مصمحة جكىرية ليا في االنضماـ كفي ىذه الحالة يقـك 

  . 2الطرفاف بإعبلـ الجياز بذلؾ

في المشاكرات الجارية اعتبر مقدـ طمب التدخؿ طرفا يضـ إلى  دخؿإليو طمب التفإذا كافؽ الطرؼ الذم كجو      
المشاكرات الجارية ، أما إذا رفض طمبو جاز لو أف يتقدـ بطمب عقد مشاكرات جديدة كبيذا فإف اتفاؽ التسكية كفؿ 

و الطمب بالممكافقة عمى لمطرؼ الراغب في التدخؿ حؽ تقديـ طمب التشاكر كفي الكقت ذاتو ألـز الطرؼ المكجو إلي
  .الدخكؿ في مشاكرات ثنائية أك جماعية 

نياء المشاكرات ىي  كتجدر اإلشارة       60أف المدة اإلجمالية لتقديـ طمب المشاكرات كالرد عميو كبدء المفاكضات كا 
أياـ البلزمة لمرد عمى الطمب كمدة  10يكما تبدأ مف تاريخ تسميـ الطمب لممطمكب ضده التشاكر عمى اعتبار أف مدة 

ىك  –صؿ لتسكية النزاع ،كميا تبدأ مف تاريخ كاحد يكما البلزمة لمتك  60يكما البلزمة لمدخكؿ في التشاكر ، كمدة  30
يبدك منيا حرص اتفاقية تريبس كاتفاؽ التسكية عمى ك  ،كيبلحظ أنيا مدة قصيرة،-تاريخ تسميـ الطمب لممشكك ضده 

 . 3الكصكؿ إلى تسكية تكفيقية مبكرة الحتماؿ كقكع أم نزاع بيف الطرفيف

مكية الفكرية جانبا في تسكية منازعات الم  DSUخذت المشاكرات في اتفاؽ التسكية كمف الناحية العممية قد أ    
نياؤه عف طريؽ كالبعض اآلخر لـ يتـ إ،ائؿ األخرل نياؤىا دكف المجكء لمكسكتـ إألعضاء اـ الدكؿ اكبيرا مف اىتم

سنكرد بعض التطبيقات  مما جعؿ األطراؼ تعمؿ عمى المجكء إلى كسائؿ التسكية األخرل كفيما يمي ،المشاكرات
 .العممية لتطبيؽ المشاكرات بإيراد بعض القضايا 

تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية بطمب تشاكر مع الياباف كقد اشتمؿ ذلؾ الطمب عمى  1996فيفرم  9بتاريخ ف     
الممكية الفكرية في الياباف انكف حماية المتحدة األمريكية أف ق الكاليات كادعاءاألسباب التي أدت غمى تقديـ الطمب 

كحقكؽ منتجي التسجيبلت  مف اتفاقية التريبس كىي المتعمقة بالتسجيبلت الصكتية 14يتعارض مع نص المادة 
 . 4الصكتية
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ف قانكف رات عمى ذات المكضكع السابؽ كىك ألممشاك األكركبي بطمب  االتحادتقدـ  1996فيفرم  22كبتاريخ      
كتـ كضع طمب المشاكرات مف جانب  مف اتفاقية التريبس ، 14المادة  الياباني يتعارض معحماية الممكية الفكرية 

مف اتفاؽ  4األكركبي إلى طمب المشاكرات مف جانب الكاليات المتحدة األمريكية ، كذلؾ بناءا عمى المادة  االتحاد
 مصمحة تجارية لبلتحاد األكركبي . التسكية لكجكد

لى الكسائؿ إتـ التكصؿ إلى تسكية كدية بيف األطراؼ ، كتـ إنياء النزاع دكف المجكء  1997نكفمبر  7كبتاريخ     
  .1األخرل لتسكية المنازعات

كيتضح مف النزاع ما بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف المتعمؽ بالتسجيبلت الصكتية كحقكؽ منتجي     
ثـ انضـ  1996فيفرم  9الياباف اف مرحمة المشاكرات قد بدأت في التسجيبلت الصكتية في قانكف الممكية الفكرية في 

 7لكجكد مصمحة تجارية في النزاع ، كلـ يتـ إنياء النزاع إال في  1996فيفرم  22بعد ذلؾ االتحاد األكركبي في 
أطراؼ  شيرا ، كرغـ الكصكؿ إلى تسكية إال أف 20، كبذلؾ استغرقت المشاكرات في النزاع أكثر مف  1997نكفمبر 

النزاع لـ تخطر الجياز بما تـ مف تسكية كاالتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو كاقتصر اإلخطار عمى أف النزاع تـ تسكيتو 
  .2كديا بيف األطراؼ في النزاع

تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية بطمب إجراء مشاكرات مع البرتغاؿ كفقا لممادة  1996أفريؿ سنة  30كبتاريخ      
التي تقرر المشاكرات ، كذلؾ فيما يتعمؽ ببراءات االختراع في قانكف حماية الممكية  DSUتفاؽ التسكية مف ا 4

مف اتفاقية تريبس ، كىي  70،  65،  33الصناعية البرتغالي ، كالذم تتعارض بعض القكاعد الكاردة فيو مع المكاد 
كالترتيبات االنتقالية التي تتـ بالنسبة لمدكؿ قبؿ تطبيؽ ،  33المكاد المتعمقة بمدة حماية براءة االختراع في المادة 

، كفيما يتعمؽ بحماية المكاد القائمة عند تطبيؽ التزامات اتفاقية  65االلتزامات الكاردة في اتفاقية تريبس في المادة 
 . 70التريبس في المادة 

 3تـ إخطار جياز تسكية المنازعات بتاريخ  كبعد إجراء المشاكرات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالبرتغاؿ     
دكف أف يتـ إخطار الجياز بمضمكف  3بأنو تمت تسكية المنازعة باالتفاؽ الكدم فيما بيف الطرفيف 1996أكتكبر 

 تزاماتيا في االتفاقية مف عدمو .االتفاؽ كما إذا كانت البرتغاؿ قامت بتنفيذ ال

في  االختراعتقدمت كندا بطمب لممشاكرات مع االتحاد األكركبي بشأف حماية براءات  1998ديسمبر  2كبتاريخ      
 1610/16كرقـ  1768/92مجاؿ المستحضرات الصيدالنية كالمنتجات الكيماكية الزراعية باعتبار أف التشريع رقـ 

مف اتفاقية تريبس بالنسبة لتحديد مدة براءات  27مف المادة  1مف تشريعات االتحاد األكركبي تتعارض مع الفقرة 
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كىذا التعارض يككف مف نصيب االتحاد ،يماكيات الزراعية اإلختراع المتعمقة بالمستحضرات الصيدالنية كمنتجات الك
 .19941 األكركبي كجميع الدكؿ األعضاء فيو كالتي تعتبر دكال أعضاء في اتفاقيات الجات سنة

لمشاركة كندا في الكاليات المتحدة األمريكية بطمب لممشاكرات تقدمت كؿ مف  1998ديسمبر 17كبتاريخ      
ف حماية براءات اإلختراع لممستحضرات الصيدالنية كالمنتجات الكيماكية بشأ األكركبيالمشاكرات مع االتحاد 

بكجكد مصمحة تجارية جكىرية في طمب  DSUمف اتفاؽ التسكية  4مف المادة  11كالزراعية كذلؾ كفقا لمفقرة 
لى إالتسكية دكف المجكء تمت كؿ مف ك ـ أ ، كندا، سكيسرا، أستراليا كقد  األكركبياالنضماـ لممشاكرات مع االتحاد 

 .2خرلكسائؿ أ

حيث قدـ مف  ،ف حاالت إصدار الترخيص اإلجبارم في مجاؿ براءات اإلختراعكىناؾ أيضا طمب تشاكر بشأ    
مريكا عمى القانكف بخصكص اعتراض مف ألمتشاكر مع البرازيؿ  2000مام  30في  األمريكيةالكاليات المتحدة 

كالذم يتضمف أحكاما مؤثرة في  1997بشأف الممكية الصناعية كالذم بدأ نفاذه في مايك  1996البرازيمي الصادر في 
حيث رأت أمريكا أف العمؿ المحمي ال يغطي إال اإلنتاج المحمي الحؽ اإلستئثارم لممخترع تحت العمؿ المحمي ، 

ختراع ، كمف ىذا المنطمؽ أخذت الكاليات المتحدة األمريكية عمى البرازيؿ كليس التصدير ألم مخترع منح براءة ا
 : 3إمكانية إصدار الترخيص إذا كاف االختراع عمى أرض البرازيؿ ، فيمكف إصداره في ثبلث حاالت

الكامؿ لمطريقة المشمكلة بحماية براءة االختراع كانتيت  االستخداـكعدـ التصنيع كاإللماـ كعدـ  ،شغيؿعدـ الت
مف اتفاؽ  3مف اتفاؽ تريبس فضبل عف المادة  28 ،27المشاكرات إلى أف ىذا التعريؼ الكاسع مخالؼ لممادتيف 

 . 19944جات 

بشأف حماية براءة  2000مام  30كما كاف ىناؾ طمب تشاكر قدـ مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية في     
، كيتمثؿ النزاع القائـ بينيما في اعتراض الكاليات  5بناءا عمى النزاع القائـ مع األرجنتيف االختيارية كالبياناتاالختراع 
كقانكف  1996لسنة  260األرجنتيني كالمرسـك رقـ  24/48عمى قانكف براءات االختراع رقـ  األمريكيةالمتحدة 

 لما تنطكم عميو ىذه التشريعات مما يمي : 440/98حماية البيانات رقـ 

صح عنيا كغيرىا مما يتطمب كشرط اساسي التجارم غير المصنؼ لئلختيارات غير المف االستخداـعدـ الحماية مف 
 التسكيقية لمنتج كيميائي صيدلي أك كيميائي زراعي .لمتراخيص 

 براءة اختراع استبعاد دكف حؽ بعض المخترعات مثؿ الكائنات الصغيرة مف الحصكؿ عمى 
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 .عدـ تكفير تدابير كقتية عاجمة كفعالة مثؿ األكامر المبدئية لمنع اإلعتداء عمى حقكؽ المخترعيف 

اإلجبارية بما في ذلؾ الكقاية كمبررىا بما يجاكر حاالت عدـ التشغيؿ  التراخيصعدـ تكفير تدابير كقائية لمنع 
 المناسب .

الحد مف سمطة القضاء دكف مقتضى في قمب عبئ اإلثبات في المسائؿ المدنية عند اإلعتداء عمى طريقة محمية 
 ببراءة اإلختراع .

 حة لممخترع .فرض قيكد غير مقبكلة عمى البراءات يتعمؽ بالحقكؽ اإلستئثارية الممنك 
إطار دعـ حمايتو المكفكلة باتفاؽ إنكار حؽ طالب البراءة في تعديؿ طمباتو المقدمة لمحصكؿ عمييا بما يدخؿ في 

 التريبس .
مف اتفاقية  70،62،50،28،27مر مازاؿ مطركحا لمتشاكر لحسـ ما إذا كانت األرجنتيف مخالفة بذلؾ لممكاد كاأل

 . 1تريبس

 انية ثالفقرة ال
 اإلجراءات البديمة لتسوية المنازعات 

ختيارية أك بديمة إلى جانب مرحمة المشاكرات التي تعتبر مرحمة أساسية كممزمة )أصمية ( تكجد إجراءات إ      
( تتمثؿ في المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة مف جية كالتحكيـ DSU)لتسكية المنازعات في اتفاؽ التسكية 

 كسنتناكؿ كؿ إجراء عمى حدة في نقطتيف متتاليتيف  السريع مف جية ثانية

بؿ إف الدكؿ قد اتخذت كسائؿ أخرل لمتسكية ،مـ تكتؼ الدكؿ باألخذ بالمشاكرات ككسيمة لتسكية المنازعات ف      
الدكلية  المنازعاتكالتكفيؽ كالكساطة ، حيث تعتبر ىذه األخيرة مف الكسائؿ أك الطرؽ الكدية لحؿ ة كالمساعي الحميد

كما أنيا كسائؿ ال تتخذ إال بمكافقة كرضا أطراؼ فة خاصة كغير التجارم بصفة عامة ،ذات الطابع التجارم بص
 .2النزاع

ذا كاف الدخكؿ في المشاكرات أمرا إلزاميا بالنسبة لمطرؼ الذم كجو إليو طمب التشاكر فإف الدخكؿ في       كا 
لحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة أمر إختيارم ألطراؼ النزاع يتـ اتخاذه إجراءات تسكية النزاع عف طريؽ المساعي ا

حتى كلك كانت المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة أمر معركض مف قبؿ المدير العاـ  3طكاعية كليس بشكؿ إلزامي
م منيا ال يككف إال طكاعية إف الدخكؿ في أ( مف اتفاؽ التسكية ، كمع ذلؾ ف6( الفقرة )5لممنظمة ذاتو حسب المادة )

 برضا األطراؼ المتنازعة .ك 
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كسيمة بمقتضاىا يقـك شخص أك ىيئة بالتكسط بيف األطراؼ المتنازعة  كؿكيقصد عمكما ، بالمساعي الحميدة "      
 – الحميد الساعي، فالمساعي التي يبذليا  "1مف أجؿ استمرارية عممية التفاكض التي يمكف أف تؤدم إلى حؿ النزاع

ؿ المقاصد التي يحميدة نظرا لن بككنياىي التي تضع نياية لمنزاع كتكصؼ ىذه المساعي  –كبعد استئذاف الطرفيف 
 يسعى إلييا ذلؾ الطرؼ .

نما  -مف حيث المبدأ –فالساعي الحميد ال يتدخؿ في المفاكضات كال يقترح حمكال كال يشارؾ        في حؿ النزاع ، كا 
لمكصكؿ إلى حؿ كدم ، كىك ما يميز ىذه الكسيمة  كاحدةتقتصر مسعاه عمى حمؿ الطرفيف عمى الجمكس عمى مائدة 

ثارتيـ إلى المجكء إلى  عف غيرىا مف طرؽ التسكية بالمسمؾ اإليجاب الذم يقـك بو الغير نحك تحريؾ األطراؼ كا 
  .التسكية الكدية

في مفيـك النزاعات الدكلية المتعمقة بمنظمة التجارة العالمية بأنو " اتفاؽ بيف األطراؼ أما التكفيؽ فيقصد بو      
كقد تتخذ جيكد التكفيؽ إحدل  ،" 2المتنازعة عمى تقديـ تنازالت متبادلة تؤدم إلى حؿ المشكبلت القائمة بينيـ

عدـ كجكد طرؼ ثالث  فيالثانية كتتمثؿ متقريب بيف الطرفيف ، يسعى ل ثالثكجكد طرؼ  فياألكلى  تتمثؿ  صكرتيف
قديـ تنازالت متبادلة مف كؿ طرؼ يسعى ليذه الميمة ليككف التكفيؽ في ىذه الحالة بمثابة اتفاؽ مباشر بيدؼ ت

 . 3تسكية النزاع القائـل

كالغالب أف تعتمد جيكد التكفيؽ عمى تدخؿ طرؼ ثالث يقـك بالتحقيؽ في أساس النزاع كيقدـ تقريرا بذلؾ       
فالمكفؽ  4يتضمف مقترحات لحؿ النزاع مع مبلحظة أف المقترحات ال ترقى أف تككف قرارات ممزمة المتنازعةلؤلطراؼ 

حيث يتكلى التحقيؽ في النزاع القائـ بصفة ،يباشر عممو عمى استقبلؿ بعيدا عف كجكد األطراؼ كدكف حضكرىـ 
، كباتباع بذلؾ لؤلطراؼ مع اقتراح الحمكؿ التي يراىا مف كجية نظره  اشخصية بفحص كقائعو كمادياتو ثـ يقدـ تقرير 

 .مناسبة كمرضية كلكف دكف إلزاـ  ،مكضكعية ساليب أ

لمساعدة أطراؼ النزاع في التكصؿ إلى تسكية ف الكساطة فيي إجراء غير ممـز يقـك بو طرؼ محايد أفي حيف      
عقد اجتماعات بيف طرفي  –عمى عكس القائـ بالتكفيؽ  –عف طريؽ كسيط يتكلى كتدكر آلية الكساطة  ،مرضية
لذا فالكسيط يقـك بسماع الطرفيف كاإلطبلع  ،كديةبيدؼ التقريب بيف كجيات النظر كالتكصؿ لتسكية  –النزاع 

الحمكؿ  –بعد تككيف عقيدة معينة لديو  –كفحص المستندات كالحصكؿ عمى المعمكمات التي يرل أىميتيا مع اقتراح 
فالكسيط خبلفا  ،التي يراىا مناسبة بذلؾ كمو في إطار مف السرية كالنزاىة كالحرص الكامؿ عمى مصمحة الطرفيف 
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ئـ بالمساعي الحميدة يشارؾ في المناقشات كاالجتماعات المشتركة لمتفاكض كيتكلى إدارتو نظرا ألف دكره لمكفؽ كالقا
 طبلع عمى المستندات فقط كالمكفؽ أكاإل –كالساعي الحميد -، كال يقتصر عمى بذؿ جيكد خارج النزاعأكثر إيجابية 

 .1كلكف دكف إلزاـ ء مف حيث كجكد طرؼ ثالثيـ أك القضاكليذا يصح القكؿ بأف الكساطة تستعير آلية التحك

فالساعي الحميد يككف  ،كبذلؾ يتضح الفارؽ الجكىرم بيف الدكر الذم يقـك بو الطرؼ الثالث في اآلليات الثبلثة     
دكره في مرحمة ما قبؿ جمكس الطرفيف لحؿ النزاع كديا  ليتجسد في التأثير عمييما لمكصكؿ ليذا اليدؼ دكف أف 

 .يتعدل ىذا اإلطار الزمني كىك الفترة السابقة لبدء الحكار المباشر بيف الطرفيف 

نما يتكلى دراسة المستندات أما المكفؽ فيمارس ميامو بعد بدء التفاكض بيف المتنازعيف كل كنو ال يجتمع معيـ ، كا 
دارتيا  كالبحث مع المتعمقة بالنزاع بشكؿ منفرد ليقدـ تقريرا نيائيا بالحمكؿ ، أما الكسيط يتكلى حضكر المفاكضات كا 

دكار الثبلثة فاعمية ألنو الطرفيف عف حؿ كدم قد يككف ىك صاحب السبؽ في اقتراحو ، فدكر الكسيط أكثر األ
 كاالطبلعتجاكز دكر الساعي الحميد كالمكفؽ لككنو قضاء دكف إلزاـ ، كما يقـك الكسيط بسماع أطراؼ النزاع ي

كفحص المستندات كالحصكؿ عمى المعمكمات التي يرل أىميتيا لمتكصؿ إلى مساعدة األطراؼ لمتكصؿ إلى تسكية 
 . 2لممنازعة

ذا كاف ، البعضعضيا بخذ ىذه الطرؽ منفردة كمستقمة عف كاألصؿ أف تت      كألطراؼ النزاع األخذ بأم منيا كا 
معنى أف األطراؼ المتنازعة يمكنيا ب ،ألخذ بيا يككف عمى سبيؿ التخييراتفاؽ التسكية قد أكردىا في مادة كاحدة فإف ا

  .التكصؿ إلى تسكية النزاع بأية طريقة مف ىذه الطرؽ

أم مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا ي ه الطرؽ في أم كقت كفكألطراؼ النزاع المجكء إلى أم طريقة مف ىذ     
نياؤىا في األكقات التي يحددىا األطراؼ أنفسيـ مف  3الفقرة  5كىك ما قررتو المادة  ،النزاع ، كما يمكف بدؤىا كا 

 اتفاؽ التسكية.

الكسيمة يظؿ معمقا عمى فإذا كاف مف حؽ أم طرؼ أف يطمب المجكء إلى إحدل ىذه الكسائؿ فإف نفاذ ىذه     
عمى أف تظؿ جميع اإلجراءات سرية كبخاصة المكاقؼ التي يتخذىا الطرفاف خبلؿ المفاكضات  ،مكافقة الطرؼ اآلخر

 .3دكف إخبلؿ بحؽ أم منيما في أية سبؿ تقاضي أخرل كرد النص عمييا في اتفاؽ التسكية

، فإنو يجكز لمطرؼ الشاكي عند انتياء إجراءات أيضا مف اتفاؽ التسكية  5مف المادة  3كبمكجب الفقرة     
 المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة أف ينتقؿ إلى طمب فريؽ التحكيـ ، إذا لـ تتـ التسكية عبر تمؾ الطرؽ

                                                           
)عبد المنعـ( ، المرجع السابؽ، ص   1   307أنظر : زمـز
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مف اتفاؽ التسكية كالخاصة  4مف المادة  7الفقرة ذات الحكـ المقرر في  5مف المادة  4في حيف تقرر الفقرة     
يكما  60كرات ، حيث تنص ىذه الفقرة عمى أنو عند البدء في المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة خبلؿ بالمشا

يكما مف  60إال بعد مركر مدة  ، ال يجكز لمقدـ الطمب التقدـ بطمب تشكيؿ فريؽ تحكيـمف تاريخ تسمـ طمب التشاكر
يكما المذككرة إذا  60ب تشكيؿ فريؽ تحكيـ خبلؿ تاريخ تسمـ طمب التشاكر، كيجكز لمقدـ طمب التشاكر أف يطم

  اعتبر طرفا النزاع أف المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة قد أخفقت في التكصؿ إلى حؿ لمنزاع . 

بالمدة القصيرة ككذلؾ بالمركنة  –بشكؿ عاـ  –تتميز  إليياشارة ؿ فإف الكسائؿ السابؽ اإلااألحك جميع كفي      
 .في اإلجراءات كقمة التكاليؼ كأحيانا انعداميا  كاالنضباط

ىذه الكسائؿ الكدية فإنو لـ يجر استخداميا بالشكؿ الكافي مف جانب بذؿ كرغـ  –رغـ ذلؾ  –كتجدر اإلشارة      
 عدا المشاكرات التي نالت القسط الكبير مف التسكية لمنازعات الممكية، الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية 

الفكرية  بؿ كيبلحظ استحكاذ ىذه الكسيمة كمرحمة مبدئية عمى معظـ المنازعات التي يجرم فضيا في جياز تسكية 
 المنازعات كما سبؽ بيانو .

لى جانب المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة التي تتميز بالطابع الكدم كاالختيارم منح اتفاؽ التسكية الحؽ ك      ا 
لؤلطراؼ المتنازعة المجكء إلى التحكيـ ككسيمة بديمة كسريعة مف كسائؿ تسكية المنازعات المتعمقة بمسائؿ يتـ 

 .تحديدىا بكضكح مف طرفي النزاع 
أك  حكـكما " نزكؿ أطراؼ النزاع عف اإللتجاء إلى قضاء الدكلة كالتزاميـ بطرح النزاع عمى مكيقصد بالتحكيـ عم    

 ." 1ممـزأكثر لحسـ النزاع بحكـ 

المتنازعة لتسكية  األطراؼالعالمية ، فيي كسيمة اتفاقية بديمة تمجأ إلييا  التجارةأما التحكيـ في إطار منظمة     
 . 2تعددة األطراؼ كالتي مف بينيا منازعات الممكية الفكريةالمنازعات التجارية الدكلية الم

ىذا المكضع ىك التحكيـ مف اتفاؽ التسكية أحكاـ التحكيـ ، كالمقصكد بالتحكيـ في  25كقد نظمت المادة      
لما يمتاز بو  1الفقرة  25عدة تسميات كالتحكيـ السريع كفقا لما كرد في المادة  التسكيةكقد أطمؽ عميو اتفاؽ االتفاقي 

 21في النزاع كتكفير الجيد كالكقت ، كما أطمؽ عميو أيضا التحكيـ الممـز حسب ما جاء في المادة  تمف سرعة الب
 تتكصؿ إليو ىذه الييئة . البند ج عمى أساس أف أطراؼ النزاع يمتزمكف مسبقا بالحكـ أك القرار الذم 3الفقرة 

 –ككسيمة بديمة مف كسائؿ تسكية المنازعات  –طار منظمة التجارة العالمية ف التحكيـ السريع ) الممـز ( في إكيمك    
كذلؾ كفقا لئلجراءات ، التي يحددىا كبل الطرفيف بكضكح مف تيسير التكصؿ إلى حؿ لبعض النزاعات في المسائؿ 

                                                           
 . 646نظر : الميبي )حميد محمد عمي( ، المرجع السابؽ ، ص أ  1
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بمعنى أنو إذا كاف اليدؼ مف التحكيـ في الجكانب المتصمة بالتجارة مف ، 1يا طرفا النزاعكالقكاعد التي يتفؽ عمي
حقكؽ الممكية الفكرية ىك تيسير التكصؿ إلى حمكؿ ليذه المنازعات ، فإنو يتعيف عمى الطرفيف بالمقابؿ أف يحدد 

راـ تحكيـ يحدد بمقتضاه الطرفاف عمى كىك ما يتطمب بالضركرة لزـك إب ،بكضكح المسائؿ التي سيجرم التحكيـ بشأنيا
 .ي سيجرم طرحيا عمى ىيئة التحكيـ نحك مف الدقة المسائؿ الت

تحكيـ ىك كسيمة اتفاقية لتسكية منازعات التجارة الدكلية في اتفاقات منظمة التجارة العالمية يرتضي لإذف فا     
جراءاتو فيك كسيمة أخرل مف  –كما سيأتي بيانو - التحكيـا المجكء إلى تككيف فريؽ أم ، األطراؼ رسـ قكاعده كا 

تنظيميا كفقا لبلتفاؽ المؤسس لمنظمة التجارة العالمية كمبلحقو ، كال يمتمؾ األطراؼ حرية  تـالكسائؿ األساسية التي 
جراءاتيا كثيقة التفاىـ ،كبيرة بشأنيا ، كيتـ االتفاؽ عمى التحكيـ السريع ) الممـز أك  2إذ أنيا آلية رسمت قكاعدىا كا 

ما في مرحمة الحر( بيف طرفي النزاع في أم مرحمة مف مراحؿ تسكية المنازعات أم  إما في مرحمة المشاكرات ، كا 
ما في مرحمة التنفيذ أم اإلمتثاؿ ،ياز تسكية المنازعاتتسكية النزاع أماـ فرؽ التحكيـ كج اإلمتثاؿ  أك عدـ كا 

 .3يات الصادرة مف جياز تسكية المنازعاتلمتكص

أف المجكء إلييا يتقرر بمبادرة  كالكساطة تبيف لنا سابقا عند دراسة آلية المشاكرات كالمساعي الحميدة كالتكفيؽ     
ضركرة االتفاؽ المبدئي بيف الطرفيف ، كبشكؿ مسبؽ عمى المجكء  –عادة  –حد األطراؼ كال يستمـز األمر فردية مف أ

 –بمفرده  –الطرفيف أف يمجأ أحد كليس األمر كذلؾ بالنسبة لنظاـ التحكيـ ، فبل يستطيع  ،إلى إحدل ىذه الكسائؿ 
نما كقاعدة عامة " كباستثناء أم نص آخر في ىذا التفا ،لطمب التحكيـ أماـ جياز تسكية المنازعات ىـ يككف المجكء كا 

إلى التحكيـ رىنا بمكافقة طرفي النزاع الذيف ينبغي أف يتفقا عمى اإلجراءات التي يرغباف في اتباعيا ، كيخطر جميع 
  ."4األعضاء بأم اتفاقات عمى المجكء إلى التحكيـ قبؿ فترة كافية مف البدء الفعمي في إجراءات التحكيـ

فاألمر يستمـز إذف ضركرة اتفاؽ الطرفيف بصفة مبدئية كبشكؿ صريح  عمى إبراـ اتفاؽ التحكيـ قبؿ المجكء إلى      
ىذه اآللية كذلؾ بعكس الكسائؿ السابقة التي يتقرر المجكء إلييا بمبادرة فردية مف الشاكي كلك اعترض الطرؼ اآلخر 

 .كف مكافقة الطرؼ اآلخر ما لـ يكجد نص يقتضي بخبلؼ ذلؾ كمف ثـ ال يستطيع الشاكي إذف المجكء إلى التحكيـ د
الفارؽ الجكىرم بيف ك ،شرط التحكيـ أك مشارطة التحكيـ ،إما  كالمعتاد أف يتـ االتفاؽ عمى التحكيـ بإحدل صكرتيف

حدكث النزاع فإذا كاف االتفاؽ سابقا عمى  ،الصكرتيف يكمف في التكقيت أك المحظة التي يتـ فييا االتفاؽ عمى التحكيـ
  .5كنا بصدد شرط التحكيـ أما إذا كاف االتفاؽ بشأف نزاع قائـ بالفعؿ كنا بصدد مشارطة تحكيـ
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أماـ جياز تسكية المنازعات أننا بصدد نزاع قائـ بالفعؿ كقد يككف األطراؼ قد لجأكا سمفا كالغالب في التحكيـ     
كلذلؾ فإف االتفاؽ عمى التحكيـ لف يتخذ إال الصكرة الثانية كىي مشارطة ، لمكسائؿ الكدية السالفة كميا أك بعضيا 

حيث ال  ،شرط التحكيـالتحكيـ ، كيكمف كجو اإلختبلؼ المكضكعي بيف الشرط كالمشارطة في التساىؿ بشأف صياغة 
يد المسائؿ التي فيشترط فييا تحد أما المشارطة ،يمـز اتفاؽ الطرفيف عمى األمكر التفصيمية بالنزاع كأسمكب فضو

ال كاف االتفاؽ باطبل  .1يشمميا التحكيـ كا 

مف اتفاؽ التسكية مؤكدا عمى ىذا المعنى المتعمؽ بضركرة شمكؿ المشارطة  25مف المادة  1كقد جاء نص الفقرة 
لى لتفصيبلت النزاع عندما قضت بأنو " يمكف لمتحكيـ السريع في إطار منظمة التجارة العالمية أف ييسر التكصؿ إ

  .حؿ لبعض النزاعات عمى المسائؿ التي يحددىا كبل الطرفيف بكضكح "

 كيشترط لصحة اتفاؽ التحكيـ في منظمة التجارة العالمية ثبلثة شركط تتمثؿ فيما يمي : 

أف يككف التحكيـ االختيارم ) السريع أك الممـز ( بيف دكلتيف تنتمياف لممنظمة بمعنى أف يككف طرفا االتفاؽ مف     
كما يستبعد مف ، عتد باتفاقات التحكيـ التي تتـ بيف دكلة عضك كدكلة غير عضكلدكؿ األعضاء في المنظمة ، فبل يا

ص معنكم عاـ أك خاص تابع لدكلة خمفيـك اتفاؽ التحكيـ االتفاقات التي تعقد بيف دكلة عضك في المنظمة كأم ش
  . 2تجارة أك غير منضمةلمأخرل منضمة إلى المنظمة العالمية 

أف يككف اتفاؽ التحكيـ متعمقا بنزاع ناشئ عف إحدل االتفاقات التجارية لممنظمة كيعني ذلؾ أنو إذا كاف االتفاؽ      
 . 3ا بنزاع ناشئ عف تجارة خارج المنظمة فإنو ال يخضع لقكاعد المنظمةمتعمق

لؾ قبؿ افتتاح إجراءات التحكيـ بكقت كيشترط أخيرا أف يعمف اتفاؽ التحكيـ إلى الدكؿ األعضاء في المنظمة كذ     
األعضاء عمى عمـ بمكضكع النزاع إلعطاء الفرصة ألية  الدكؿالعمة مف ىذا الشرط ىي أف يككف بقية ك ، 4معقكؿ

إلى إجراءات التحكيـ إذا كانت ليا مصمحة تجارية كىي القاعدة التي تسير عمييا المنظمة في  االنضماـمنيا لطمب 
غير أف تدخؿ الدكؿ األعضاء في خصكمة التحكيـ ال يجكز إال بمكافقة الطرفيف  ،كافة كسائؿ تسكية المنازعات 

السابقة انعقد اتفاؽ التحكيـ كفقا لقكاعد المنظمة فإذا تكافرت الشركط الثبلثة  .5الذيف كافقا عمى المجكء إلى التحكيـ
  . المتعددة األطراؼ أك االتفاقيات الجماعية بحسب األحكاؿ
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ؿ ما كرد في كك،ختيار المحكميف مف اتفاؽ التسكية مف بياف نظاـ تفصيمي ال 25كمف العجب أف يخمك نص المادة 
اياـ  10ذا لـ تتكصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ عمى محكـ خبلؿ لتسكية أنو " إامف اتفاؽ  12رقـ  ىذا الصدد في الحاشية

 .أياـ بعد التشاكر مع األطراؼ " 10بعد إحالة األمر إلى التحكيـ قاـ المدير العاـ بتعييف المحكـ خبلؿ 

كيتميز حكـ التحكيـ بأنو حكـ نيائي يتعيف تنفيذه بمجرد صدكره ، فبل يجكز الطعف فيو أماـ جياز اإلستئناؼ       
بو ، كبالتالي فيك يأتي في مرتبة أعمى مف قرارات فرؽ التحكيـ بؿ  يالمقض الشيءحجية  يحكزالدائـ كما يتميز بأنو 

 . 1تنفيذه دكف حاجة تبني جياز تسكية المنازعات لوكمف قرارات اإلستئناؼ ذاتيا ، كىك األمر الذم يفسر 

كتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة مراجعة كتنفيذ التكصيات كالقرارات كفي حالة فرض التعكيضات كتعميؽ      
قد أكجبت تطبيؽ  4الفقرة  25فإف المادة  ،2مف اتفاؽ التسكية 22ك 21التنازالت المنصكص عمييا في المادتيف 

ذا كاف جياز تسكية المنازعات ال يقـك ىاتيف المادتيف في حالة القرارات التي يتـ التكصؿ إلييا بطريقة التحكيـ ، كا 
ف تنفيذ ىذا الحكـ ،كبالتالي بالتصديؽ عمى حكـ التحكيـ في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ، إال أنو يعمؿ عمى ضما

فإف الجياز المذككر يضع في جدكؿ ،ذا لـ تقـ الدكلة الصادر ضدىا حكـ التحكيـ بتنفيذه خبلؿ مدة معقكلة إ
  .3اجتماعاتو الدكرية بصفة دائمة بحث تنفيذ حكـ التحكيـ حتى يتـ تنفيذه فعبل

ـ )المجمكعات عمى نفس القاعدة التي يضمف بيا تنفيذ القرارات الصادرة عف فرؽ التحكي الجياز كيسير      
إذ يعطي لمدكلة المحكـك ليا الحؽ في طمب التعكيض إذا لـ يتـ التنفيذ  ( أك مف جياز االستئناؼ الدائـ ، الخاصة

قكلة ، كما يرخص ليا بادئا بالقطاع الذم حدثت فيو المخالفة ، فإذا كاف ىذا القطاع غير ممكف أك عخبلؿ مدة م
نفس االتفاؽ  ، فإذا كاف ىذا األخير بدكره غير كاؼ رخص إلى قطاع آخر يشمؿ  باالنتقاؿغير متكفر رخص ليا 

ليا باالنتقاؿ إلى قطاع آخر كىكذا ، كتعتبر ىذه اإلجراءات كقتية إلى أف تقـك الدكلة بتنفيذ حكـ التحكيـ أك يتـ 
 . 4التكصؿ إلى حؿ كدم لمنزاع

كيتو يتفؽ طرفا القضية عمى اإللتزاـ بقرار التحكيـ كترسؿ قرارات كبعد انتياء ىيئة التحكيـ مف إنياء النزاع كتس     
لى أم مجمس أك لجنة أم اتفاؽ معني حيث يستطيع أم عضك أف يثير أية  التحكيـ إلى جياز تسكية المنازعات كا 

 نقطة ذات صمة .
 
 

                                                           
 1516أنظر:الجكيمي)سعيد سالـ( ، المرجع السابؽ، ص   1
مف ذات االتفاؽ بالتعكيضات كالتعميؽ  22بمراقبة تنفيذ التكصيات كالقرارات بينما تتعمؽ المادة مف اتفاؽ التسكية  21المادة تتعمؽ   2

 التنازالت المقضي بو.
  357رجع السابؽ ، ص مأنظر:بكدليك)سميـ( ، ال  3

   88كأيضا : سرصاؿ) نعيمة( ، المرجع السابؽ ، ص 

   357، ص  السابؽرجع م)سميـ( ، ال بكدليك أنظر:   4
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 الفرع الثاني 
 الطرق القانونية لتسوية منازعات الممكية الفكرية 

المنازعات المتعمقة باالتفاقات التجارية عديدة األطراؼ في إطار اتفاؽ التسكية كمنيا منازعات تتـ تسكية        
كليا ، فإذا لـ تتـ تسكية النزاع بطريقة مف تمؾ الطرؽ فإف اتفاؽ التسكية قد ناالممكية الفكرية بالطرؽ الكدية السابؽ ت

 كىي ما ،في النزاع بصفة ممزمة كنيائية  تعمى الب أف يمجأ إلى مرحمة أكثر فعالية كقدرة طرؼ المتضررلم أعطى
، ككذا مراجعة قراراتيا عف طريؽ االستئناؼ إذا كانت قابمة  1تسمى بالمرحمة القانكنية كالتي تككف بإنشاء فرؽ التحكيـ

 .لئلستئناؼ كيعقبيا تنفيذ تمؾ القرارات

لممراجعة  (الثانية)لدراسة فريؽ التحكيـ ك (األكلى)كفيما يمي نتناكؿ ىذا الفرع في ثبلث فقرات متتالية ، نخصص      
 لتنفيذ القرارات كالتكصيات . (الثالثة)عف طرؽ االستئناؼ ك

 الفقرة األولى 
 مـــــــــرق التحكيــــــف

أكلى الخطكات غير الطكعية لتسكية المنازعات بكاسطة جياز تسكية المنازعات كقد تككف ىي  ىيفرؽ التحكيـ      
 .الخطكة األخيرة إذا لـ يقرر العضك الشاكي استئناؼ قرار التحكيـ

آلية فرؽ التحكيـ بمثابة درجة أكلى مف درجات التقاضي في إطار تسكية المنازعات حيث يأتي بعد  تعتبر     
مف اتفاؽ التسكية ، كقد مكف ىذا األخير كؿ عضك  16إلى  6تئناؼ، كقد نظمت أحكامو المكاد مف التحكيـ االس

مف جياز تسكية المنازعات إصدار قرار أف يطمب  ،عضك آخراتخذىا  متضرر في منظمة التجارة العالمية مف تدابير
بتككيف فريؽ تحكيـ لنظر النزاع كذلؾ عندما ال يقـك عضك منظمة التجارة العالمية متخذ التدابير المتضرر منيا 

، ككذا حينما يعتبر جميع أعضاء منظمة أياـ عمى الطمب المكجو إليو بخصكص عقد المشاكرات  10باإلجابة خبلؿ 

                                                           
ذلؾ أف المجكء إلى فرؽ التحكيـ  ،تجدر اإلشارة إلى أف آلية إنشاء فرؽ التحكيـ تختمؼ تماما عف التحكيـ اإلتفاقي أك السريع أك الممـز  1

The Panal   ىي كسيمة يتـ تنظيميا كفقا التفاقية منظمة التجارة العالمية كال يممؾ األطراؼ حرية كبيرة بشأنيا إذ ىي آلية رسمت
جراءاتيا مذكرة التفاىـ  ىذه اآللية مف طرؼ كاحد مف أطراؼ النزاع ، أما التحكيـ االتفاقي فيك الذم  كما تتـ ، (اتفاؽ التسكية)قكاعدىا كا 

جراءاتو كال يمكف أف يتـ إال برضا كاتفاؽ أطراؼ النزاع . 25دة نظمت أحكامو الما  مف اتفاؽ التسكية كترتضي األطراؼ رسـ قكاعده كا 
بمسؤكلياتو بينما الغرض مف إنشاء  لبلضطبلعكما أف الغرض مف إنشاء فرؽ التحكيـ ىك فقط مف أجؿ مساعدة جياز تسكية المنازعات 

 .مف اتفاؽ التسكية  11مف أجؿ العمؿ عمى إيجاد تسكية نيائية لمنزاع حسب المادة  ىيئة التحكيـ في التحكيـ الممـز ىك
) مسبقا( يمتزمكفكفي آلية فرؽ التحكيـ ال يمتـز أطراؼ النزاع )مسبقا( بما يتكصؿ إليو فرؽ التحكيـ ، بينما في التحكيـ الممـز فإف األطراؼ 

 . بقرار التحكيـ الذم تتكصؿ إليو ىيئة التحكيـ

 338 ظر: البصيمي)فتحي خيرم( ، المرجع السابؽ، صأن
 . 620الميبي )حميد محمد عمي( ، المرجع السابؽ ، ص كأيضا:  
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بؿ لمشتركيف في المشاكرات أف ىذه األخيرة لـ تؤد إلى تسكية مقبكلة لمنزاع حتى كلك كاف ذلؾ قالتجارة العالمية ا
 ( يكما .60انتياء مدة الستيف )

يكما في التكصؿ إلى تسكية  60ككذلؾ يجكز المجكء إلى تشكيؿ فريؽ التحكيـ إذا فشمت المشاكرات خبلؿ مدة      
حميدة كالتكفيؽ كالكساطة في إيجاد حؿ لمنزاع المطركح ، فإذا لـ يتـ تسكية ككذا في حالة فشؿ المساعي ال، 1لمنزاع

كجاز لمشاكي أف يطمب تشكيؿ فريؽ تحكيـ لدل جياز تسكية ،الطرؽ القانكنية  إلى ناالنزاع بأم مف المرحمتيف انتقم
 .المنازعات 

كعند تقديـ الطمب يجب عمى جياز تسكية المنازعات تشكيؿ فريؽ التحكيـ في مكعد ال يتجاكز اإلجتماع التالي       
  2إال إذا قرر الجياز بتكافؽ األراء عدـ تشكيؿ فريؽ تحكيـ ،فيو ىذا الطمب في جدكؿ أعماؿ يقدـ لئلجتماع الذم 

حيث يتـ تشكيؿ الفريؽ بطريقة أكتكماتيكية ،يؿ فريؽ التحكيـ كىنا نبلحظ أىمية المنيج السمبي لتكافؽ األراء في تشك
 إال إذا رفض ىذا الطمب بتكافؽ األراء. ،بمجرد تقديـ الطمب

 ؽ التحكيـ كليس األمر كذلؾ بالنسبة إلنشاء فري،كالمعتاد في نظاـ التحكيـ ىك اختيار الطرفيف مباشرة لممحكميف      
كية المنازعات عرض ترشيحاتيا عمى طرفي النزاع ، كيجب عمى طرفي النزاع حيث تتكلى األمانة العامة لجياز تس

 .3رضا عمى الترشيح إال ألسباب ممحةأال يعت

ف حكيـ كلـ يتكصؿ بعد إلى اتفاؽ بشأإنشاء فريؽ الت تاريخيكما مف  20نقضت فترة اكتجدر اإلشارة إلى أنو إذا     
كىذا بعد التشاكر مع رئيس ،النزاع  يالفريؽ بناءا عمى طمب أم مف طرف تشكيؿبيقـك المدير العاـ لممنظمة الفريؽ 

 . 4الجياز كرئيس مجمس التريبس كالمجاف ذات الصمة

نظرا ألىمية الكظيفة التي يقـك بيا فريؽ التحكيـ فقد أفرد ليا اتفاؽ التسكية مادة مستقمة مككنة مف فقرة كاحدة ك     
إف كظيفة فريؽ التحكيـ ىي كظيفة كحيدة كأساسية تتمثؿ في مساعدة جياز كحسب ما جاء فييا ف 11كىي المادة 

كفي سبيؿ ىذه الميمة ، تسكية المنازعات عمى اإلضطبلع بمسؤكلياتو بمكجب اتفاؽ التسكية كاالتفاقات المشمكلة بيا
فإنو يجب عمى فريؽ التحكيـ أف يضع تقييما مكضكعيا لؤلمكر المطركحة عميو بما في ذلؾ كقائع النزاع كمدل 

دة الجياز عمى تقديـ إلى أم نتائج أخرل مف شأنيا مساعككذلؾ التكصؿ ،المشمكلة عميو  االتفاقاتانطباؽ 
 . 5لمشمكلةاقتراح الحمكؿ طبقا لبلتفاقات ا ات أكيالتكص

                                                           
  280،279، المرجع السابؽ، ص  محمد )صافي يكسؼ( ، النظاـ القانكني لشرط الدكلة األكلى بالرعاية أنظر:  1

 .1477مجدم) ابراىيـ قاسـ( ، المرجع السابؽ، ص :  أنظر  2

 مف اتفاؽ التسكية  6الفقرة  8راجع : المادة   3
 92سرصاؿ ) نعيمة( ، المرجع السابؽ، ص أنظر :   4

 مف اتفاؽ التسكية  11جع :المادة را  5
 98كأيضا : خميفة) ابراىيـ أحمد(، المرجع السابؽ ، ص  
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كفي جميع الحاالت ينبغي عمى فريؽ التحكيـ أف يقـك بالتشاكر مع طرفي النزاع كأف يكفر ليا الفرصة الكافية 
 . 1لمتكصؿ إلى حؿ مرض لمطرفيف

يكما ما لـ يتفؽ طرفا النزاع  20في غضكف -كيتطمب األمر ضركرة التزاـ فريؽ التحكيـ القياـ باالختصاصات التالية 
 . -ذلؾعمى خبلؼ 

فحص أكال في ضكء األحكاـ ذات الصمة اسـ االتفاؽ المشمكؿ أك االتفاقات المشمكلة التي يستشيد بيا طرفا يأف 
.فاالتفاقات المعقكدة بيف الدكؿ في ىذا المجاؿ سكاءا األدبي أك الصناعي متعددة كمتنكعة كيتطمب  2النزاع كمناقشتيا

قية الكاجبة التطبيؽ عمى مكضكع النزاع بأف تككف اتفاقية باريس أك برف ضركرة تحديد االتفا –في البداية  –األمر 
 بل أك التريبس أك غيرىا.ثم

ىا في الطمب بدراسة الكقائع المادية التي أبدافحص المكضكع الذم قدمو الشاكي إلى جياز تسكية المنازعات 
 بيؽ في االتفاقية ذات الصمة بمكضكع النزاع .كاالنتياء إلى تكييؼ ىذه الكقائع تمييدا لتحديد النصكص الكاجبة التط

تقديـ النتائج بناءا عمى ما تقدـ كالتي مف شأنيا مساعدة جياز تسكية المنازعات في تقديـ التكصيات كاقتراح األحكاـ 
 .3المنصكص عمييا في اتفاؽ التسكية كاالتفاقات المشمكلة

تاحة  4يحددىا طرفا النزاعمناقشة األحكاـ ذات الصمة في االتفاقات التي ال  ،ككذا التشاكر مع طرفا النزاع بانتظاـ كا 
،كال شؾ أف كؿ  مف اتفاؽ التسكية 11حسب ما قررتو المادة  الفرصة الكاممة ليـ لمتكصؿ إلى حؿ مرض

االختصاصات السابقة غايتيا اإلنتياء إلى نتائج محددة مف شأنيا مساعدة جياز تسكية المنازعات عمى تقديـ 
يات أك مقترحات تمقى قبكؿ الطرفيف كيؤكد الكاقع العممي أف معظـ تقارير فرؽ التحكيـ غالبا ما تككف متكافقة تكص

 . 5مف حيث أراء أعضائيا

السابقة االختصاصات المعتادة لفريؽ التحكيـ كتعتبر بمثابة الحد األدنى الختصاصات كتمثؿ االختصاصات       
زيادتيا باختصاصات أخرل إضافية يجرم تحديدىا بمعرفة رئيس جياز تسكية  فريؽ التحكيـ كىي اختصاصات يجكز
ذا تـ االتفاؽ عمى تحديد اختصاصات غير معتادة فإنو يجب تعميميا عمى  6المنازعات بعد التشاكر مع الطرفيف ، كا 

 . 7جميع الدكؿ األعضاء ، كما يجكز ألم عضك أف يثير أية نقاط أخرل ذات صمة بيذه االختصاصات

                                                           
 411أنظر:مطير)عبد المالؾ عبد الرحمف(، المرجع السابؽ، ص    1
 .1479( ، المرجع السابؽ، ص قاسـ) ابراىيـ مجدم كأيضا: 

 98خميفة) ابراىيـ أحمد(، المرجع السابؽ ، ص  أنظر:  2
 625:الميبي) حميد محمد عمي( ، المرجع السابؽ، ص  أنظر 3 

4
 مف اتفاؽ التسكية   2الفقرة  7راجع : المادة   

 386البصيمي ) خيرم فتحي(، المرجع السابؽ، ص  أنظر :  5
  345عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقكؽ الممكية الفكرية كأثرىا االقتصادم، المرجع السابؽ، ص  : أنظر  6
7
 مف اتفاؽ التسكية 3الفقرة  7راجع: المادة   
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فقد نص اتفاؽ تسكية المنازعات عمى أف تتبع فرؽ التحكيـ إجراءات ،عمؿ فرؽ التحكيـ  إلجراءاتما بالنسبة أ    
 .ما لـ يقرر الفريؽ خبلؼ ذلؾ بعد التشاكر مع طرفي النزاع  31العمؿ المدرجة في الممحؽ

بعد -كحرصا عمى تسكية النزاع في أسرع كقت ممكف فقد أكجبت مذكرة التفاىـ أف يقـك أعضاء فريؽ التحكيـ     
ف أمكف خبلؿ أسبكع بعد تشكيمو ك  ،التشاكر مع طرفي النزاع التفاؽ عمى اختصاصاتو بإعداد الجدكؿ الزمني لسير اكا 

 . 2القضية المعركضة
ينبغي عمى طرفي النزاع كفريؽ  ،بما فييا تمؾ المتعمقة بالسمع سريعة التمؼكمع مراعاة أنو في الحاالت المستعجمة  

 . 3باإلجراءاتالتحكيـ كجياز اإلستئناؼ بذؿ كؿ الجيد الممكف لمتعجيؿ 

كتجدر اإلشارة أف اتفاؽ التسكية قد أكد عمى اإلجراءات التي يتعيف اتباعيا لممحافظة عمى حقكؽ الغير مف      
مف اتفاؽ التسكية عمى أف يأخذ فريؽ  1الفقرة  10إذ نصت المادة  ،يعتبركف طرفا في النزاعاألعضاء الذيف ال 

التحكيـ في اعتباره بطريقة كاممة مصالح طرفي النزاع كمصالح أم مف األعضاء اآلخريف كفؽ اتفاؽ مشمكؿ ذم 
ذا تكفرت ألم عضك مف غير أطراؼ النزاع مصمحة جكىرية في أم أمر،صمة بالنزاع  معركض عمى فريؽ  كا 

كأف يتكمـ  ،يراهبمصمحتو الجكىرية فرصتو إلبداء ما  التحكيـ  فإنو يجب أف يتاح ليذا العضك إذا ما أخطر الجياز
لى إعطاء نسخة مف ىذه المذكرات إلى أكأف يقدـ مذكرات مكتكبة بصدده ، كما يتعيف ،في المكضكع  طراؼ النزاع كا 

كفقا لمفقرة   كما يتعيف ،مف اتفاؽ التسكية 2الفقرة  10كىك ما قررتو المادة  الفريؽ ر إلييا في تقريرفريؽ التحكيـ كيشا
الث ( المذكرات المقدمة مف ثالطرؼ ال )أف تتاح  ليذا العضك  المتدخؿ أكمف اتفاؽ التسكية  10مف المادة  3

 .أطراؼ النزاع كذلؾ في الجمسة األكلى لفريؽ التحكيـ

النزاع أف يمجأ إلى اإلجراءات العادية لتسكية النزاع كفقا التفاؽ التسكية  أطراؼكما يجكز ألم عضك مف غير      
إذا رأل ىذا العضك أف أم تدبير ما محؿ إجراءات في فريؽ التحكيـ مف شأنو أف يمغي أك يعطؿ مصمحة مقررة لو 

لة النزاع اإلضافي إلى فريؽ التحكيـ األصمي الذم بمكجب أم مف االتفاقات المشمكلة ، كفي ىذه الحالة يتـ إحا
 . 4ينظر المنازعة بيف الطرفيف

كمف النزاعات التي ضمت أطرافا ثالثة النزاع بشأف كقؼ كاردات الكاليات المتحدة األمريكية مف الجمبرم كالسبلحؼ   
المائية ككاف طرفاىا األصمييف ماليزيا كتايمند كطرفاف شاكياف كالكاليات المتحدة األمريكية كطرؼ مشكك ضده 

بعد فشؿ  ،حكيـ لمفصؿ في النزاع تلشاكياف كتـ تشكيؿ فريؽ كانضمت إلى ىذا النزاع باكستاف إلى جانب الطرفاف ا
                                                           

 3لمزيد مف التفصيؿ حكؿ ما جاء في الممحؽ   1
  104،105،صالمرجع السابؽأنظر: خميفة) ابراىيـ أحمد( ، النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية، 

 مف اتفاؽ التسكية  3الفقرة  12المادة  :راجع  2
 .08البدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  كأيضا:

  .مف اتفاؽ التسكية 9الفقرة  4راجع :المادة   3
  103خميفة) ابراىيـ أحمد( ، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  4
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، كقد طمبت العديد مف الدكؿ التدخؿ كأطراؼ ثالثة كىي أستراليا كككلكمبيا كاالتحاد 25/02/1997المشاكرات في 
 . 1األكركبي كجكاتيماال كىكنج ككنج كاليند كالياباف كنيجيريا كالفمبيف كسنغافكرة كسيريبلنكا

عات أيضا التي ضمت أطرافا ثالثة قضية فرض الكاليات المتحدة األمريكية ضريبة عمى مبيعات بعض كمف النزا 
 22كتـ تشكيؿ فريؽ تحكيـ في  ،السمع القادمة مف االتحاد األكركبي كانضمت إلى ىذا النزاع باربادكس ككندا كالياباف

 . 19992يفرم ف 10كالتقى فريؽ التحكيـ مع األطراؼ المتداخمة في  1998ديسمبر 

، يقدـ الفريؽ استنتاجاتو عمى شكؿ تقرير مكتكب  لمنزاعكحيف يفشؿ طرفا النزاع في التكصؿ إلى حؿ مرض     
التقرير في ىذه الحاالت بيانا بالكقائع كبانطباؽ األحكاـ ذات الصمة ى جياز تسكية المنازعات، كيشمؿ مكجو إل

أطراؼ النزاع  يفب لؤلمركالمبررات األساسية لكؿ نتيجة مف النتائج كتكصيات فريؽ التحكيـ كعند التكصؿ إلى تسكية 
تجاكز المدة كيجب كقاعدة عامة أال ت، 3يقتصر التقرير عمى كصؼ مختصر لمقضية كاإلعبلف عف التكصؿ إلى حؿ

التي يجرم فييا الفريؽ دراستو منذ االتفاؽ عمى تشكيمو كعمى اختصاصاتو إلى تاريخ إصدار تقريره النيائي لطرفي 
مؾ المتعمقة بالسمع سريعة كذلؾ بغية زيادة كفاءة اإلجراءات كفي الحاالت المستعجمة بما فييا ت ،أشير 6النزاع فترة 

 .4أشير 3يره إلى طرفي النزاع في غضكف يسعى الفريؽ إلى إصدار تقر التمؼ 

ذا كجد الفريؽ أنو        أشير في الحاالت المستعجمة ، يجب  3أشير أك خبلؿ  6ال يستطيع إصدار تقريره خبلؿ كا 
عميو إخطار الجياز كتابة بأسباب التأخير كبتقدير لممدة المطمكبة إلصدار التقرير ، كال يجكز في أم حاؿ مف 

 . 5رأشي 9تتجاكز الفترة الممتدة بيف إنشاء الفريؽ كتعميـ التقرير عمى األعضاء األحكاؿ أف 

كتككف مداكالت فريؽ التحكيـ سرية ، كتكضع تقارير فرؽ التحكيـ دكف حضكر أطراؼ النزاع في ضكء      
الفرؽ دكف ذكر  المعمكمات كالبيانات المقدمة ، كتدرج اآلراء التي يعبر عنيا مختمؼ أعضاء الييئات في تقارير

 مف اتفاؽ التسكية . 14األسماء كىك ما قررتو المادة 

يكما مف تاريخ تعميـ التقرير المتكصؿ إليو ينظر جياز تسكية المنازعات في اعتماد ىذا  20بعد مركر ك      
مف اتفاؽ  16كذلؾ لترؾ الكقت الكافي لدراستيا ككذا يعطي فرصة إلبداء الرأم كىك ما تضمنتو المادة ، التقرير

يكما عمى تعميميا عمى  20ال ينظر جياز تسكية المنازعات في اعتماد التقارير قبؿ مركر "التسكية كالتي جاء فييا :
 تقارير األفرقة ...". األعضاء كذلؾ لتكفير الكقت الكافي لؤلعضاء لدرس

                                                           
  410،411أنظر: مطير ) عبد المالؾ عبد الرحمف(، المرجع السابؽ، ص  1
 411، ص نفسوأنظر: مطير ) عبد المالؾ عبد الرحمف(، المرجع  2
 مف اتفاؽ التسكية 7الفقرة  12راجع: المادة   3
 مف اتفاؽ التسكية 8الفقرة  12راجع: المادة   4

 مف اتفاؽ التسكية 9الفقرة  12راجع: المادة   5
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أياـ مف اجتماع  10كبة خبلؿ فترة كفي حالة ما إذا اعترضت أم دكلة عمى التقرير تقـك بتقديـ اقتراحاتيا مكت    
كمف ناحية أخرل ألطراؼ النزاع الحؽ في المشاركة الكاممة  ،1ناحيةالجياز الذم سينظر خبللو في التقرير ىذا مف 

في دراسة تقرير الفريؽ مف جانب الجياز كتسجؿ كجيات نظرىا بالكامؿ كيعتمد الجياز تقرير الفريؽ في أحد 
ه تقديـ بعد تاريخ تعميمو عمى األعضاء ما لـ يخطر أحد أطراؼ النزاع الجياز بقرار يكما  60اجتماعاتو خبلؿ 

ذا أخطر أحد األطراؼ الجياز بقراره باالستئناؼ فإف استئناؼ أك يقرر الفريؽ ب تكافؽ اآلراء عدـ اعتماد التقرير ، كا 
  .2فريؽ إال بعد استكماؿ االستئناؼالجياز ال ينظر في اعتماد تقرير ال

 صدكر قرار فريؽ التحكيـ بشأنيا كنكد اإلشارة ىنا إلى أنو ليس جميع القضايا يقدـ فييا طعف باالستئناؼ بعد      
 –إذ قد يستجيب الطرؼ المخالؼ لقرار فريؽ التحكيـ ، كما قد يشجع عمى ذلؾ أف معظـ قرارات جياز اإلستئناؼ 

كمف األمثمة عمى ذلؾ النزاع بيف ككستاريكا كالكاليات المتحدة  ،تأتي مؤيدة لتقارير فريؽ التحكيـ –إذا لـ يكف كميا 
الذم يتمخص في تقدـ ككستاريكا بشككل إلى جياز تسكية المنازعات بسبب قياـ الكاليات المتحدة  ،األمريكية

فريؽ األمريكية بفرض قيكد عمى كارداتيا مف المبلبس القطنية مف ككستاريكا ، كبعد إخفاؽ المشاكرات تـ تشكيؿ 
دعاء الضرر  تحكيـ الذم انتيى إلى أف القيكد التي فرضتيا الكاليات المتحدة غير مبررة عمى أساس إدعاء اإلغراؽ كا 

بالصناعات الكطنية ، كقامت الكاليات المتحدة بإخطار جياز تسكية المنازعات بسحب إجراءاتيا )قيكدىا( المطبقة 
 . 19973قبؿ اعتماد تقرير فريؽ التحكيـ مف قبؿ جياز تسكية المنازعات في أفريؿ  1997ضد ككستاريكا في مارس 

تحكيـ لتسكية منازعات الممكية الفكرية في حالة ما إذا تبيف كجكد تعارض كيتـ المجكء إلى تشكيؿ فريؽ ال ىذا     
ة كالتزاـ الدكؿ األعضاء في اتفاقية ) تريبس( ، كما ىك الحاؿ في يبيف التشريعات الكطنية المتعمقة بالممكية الفكر 

م ألحكاـ اتفاقية التريبس النزاع الذم نشب بيف اإلتحاد األكركبي ككندا حكؿ مخالفة قانكف براءة اإلختراع الكند
تضمف قانكف البراءات الكندم نصا يجيز لمغير تصنيع المنتج مكضكع  ثحي ،334 ،28( ك1) 27خاصة في المكاد 

ترخيص أشير كذلؾ بغرض الحصكؿ عمى  6محددة قدرىا بفترة سنة 20البراءة قبؿ انتياء مدة الحماية كالمقدرة بػػ 
  .5بمجرد انتياء مدة الحمايةلمبيع لطرحو بغرض تخزينو استعدادا ،أك بتسكيقو 

 19( في DSBكقد أثار ىذا النص اعتراض اإلتحاد األكركبي فتقدـ بشككل إلى جياز تسكية المنازعات )    
أف ىذا النص يتعارض مع المكاد ضد كندا ، طالبا عقد مشاكرات مع الحككمة الكندية عمى أساس  1997ديسمبر 

 سنة . 20إذ يقمص مدة الحماية ألقؿ مف  ،مف اتفاقية التريبس  28،33  27/1

                                                           
 97أنظر: سرصاؿ)نعيمة( ، المرجع السابؽ، ص   1
 113،112خميفة) ابراىيـ أحمد( ، المرجع السابؽ، ص  أنظر:  2

 415أنظر: مطير)عبد المالؾ عبد الرحمف(، المرجع السابؽ، ص   3
  328،329السيد(، المرجع السابؽ، ص أنظر: المميجي)محمد حامد   4
5
  359عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقكؽ الممكية الفكرية كأثرىا االقتصادم، المرجع السابؽ، صأنظر:   

 12صكأيضا: البدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، المرجع السابؽ، 
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طمب اإلتحاد  1998نكفمبر  11كعقدت المشاكرات غير أنيا لـ تسفر عف نتيجة لحؿ النزاع بيف الجانبيف كفي     
النزاع كنظر في   1999األكركبي مف جياز تسكية المنازعات تشكيؿ فريؽ تحكيـ لنظر النزاع كالذم شكؿ في بداية 

 : 1كانتيى في تقريره إلى اآلتي 2000مارس  17المقدـ كأصدر تقريره بتاريخ 

األكؿ ) تصنيع المنتج قبؿ انتياء مدة البراءة بغرض الحصكؿ عمى ترخيص بالتسكيؽ ( ال يتناقض  االستثناءأف     
عمى أساس أف الحكمة مف  27/1كال يخالؼ المادة  30مف اتفاقية تريبس فيك جائز طبقا لممادة  27/1مع المادة 

ريانيا بدكف ىذا االستثناء إتاحة الفرصة لممنافسيف الستعماؿ اإلختراع كتصنيع المنتج المشمكؿ بالحماية خبلؿ فترة س
ة بغرض تقديـ عينات مف المنتج لمحصكؿ عمى ترخيص لتسكيقو األمر الذم يمكنيـ مف ترخيص مف مالؾ البراء

 عقب انتياء مدة الحماية مباشرة . تصنيع المنتج كطرحو في السكؽ

أما االستثناء الثاني ) التخزيف استعدادا لمطرح بمجرد انتياء مدة البراءة ( فقد انتيى الفريؽ إلى أف ىذا       
مف اتفاؽ  30مف اتفاؽ التريبس ، كمف ثـ فيك استثناء كاسع يخالؼ حكـ المادة  27/1االستثناء يتعارض مع المادة 

أفريؿ سنة  7فريؽ التحكيـ في  تجيزه مف استثناءات محدكدة ، كقد اعتمد جياز تسكية المنازعات تقرير التريبس فيما
مف مذكرة التفاىـ بشأف تسكية المنازعات طمبت كندا مف جياز تسكية المنازعات  3الفقرة  21كطبقا لممادة  2000
جياز تسكية المنازعات ، حيث فشؿ األطراؼ  مدة معقكلة لتنفيذ التكصيات التي انتيى إلييا 2000أفريؿ  25في 

الفقرة  21فطمب اإلتحاد األكركبي حؿ ىذا الخبلؼ عف طريؽ التحكيـ طبقا لنص المادة في االتفاؽ عمى مدة معقكلة 
 .2البند ق مف اتفاؽ التسكية 3

أشير مف تاريخ  6أف المدة المعقكلة لكي تنفذ كندا التكصيات ىي  21/3كقد قضى حكـ التحكيـ طبقا لممادة     
أكتكبر  23أكتكبر كفي اجتماع تسكية المنازعات في  17اعتماد فريؽ التحكيـ كبالتالي تنتيي المدة المعقكلة في 

 .20003أكتكبر  7كيـ اعتبارا مف أحاطت كندا األعضاء عمما بأنيا نفذت تكصيات فريؽ التح 2000

 الفقرة الثانية 
 المراجعة عن طريق االستئناف

مما يميز اتفاؽ التسكية أنو أتاح لمطرؼ المتضرر مف القرار أك الحكـ الصادر مف فريؽ التحكيـ أف يطعف في        
حيث يعتبر نظاـ االستئناؼ سابقة أكلى في إطار  ،ذلؾ الحكـ أك القرار أماـ ىيئة دائمة تعرؼ بجياز االستئناؼ

 . 1947ـ يكف ليا كجكد في جات زعات في منظمة التجارة العالمية لتسكية المنا

                                                           
 12ص، السابؽالبدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، المرجع  : أنظر  1
 .361عبد الرحيـ )عنتر عبد الرحمف(،حقكؽ الممكية الفكرية كأثرىا االقتصادم، المرجع السابؽ، صأنظر:   2

  98أنظر: سرصاؿ)نعيمة( ، المرجع السابؽ، ص   3
  258ص  ،المرجع السابؽ ،سعد اهلل) عمر( كأيضا:
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حيث يتمثؿ الغرض مف إنشائو في النظر  ،ينشأ جياز اإلستئناؼ مف طرؼ جياز تسكية المنازعاتك      
 يعينيـ جياز تسكية المنازعات . صأشخا 07، كيتككف مف 1في القضايا المستأنفة مف فرؽ التحكيـ

في القضايا المستأنفة مف فرؽ التحكيـ "  "أنو استعمؿ لفظ' 17مف المادة  1كما يمكف مبلحظتو عمى نص الفقرة     
كلـ يقؿ الستئناؼ القرارات الصادرة عف فرؽ التحكيـ ذلؾ أف فرؽ التحكيـ ال تصدر قرارات بؿ تقدـ تقييما أك تقريرا 

 .لمقضية كترفعو إلى جياز التسكية لمنظر فيو 

االستئناؼ كما مكضكعات االستئناؼ نطاؽ المراجعة مف خبلؿ االستئناؼ مف خبلؿ معرفة مف يممؾ سمطة  يتحددك 
 .جراءات االستئناؼ إككذا المدة الكاجب فييا القياـ ب

كبالتالي فأم طرؼ مف أطراؼ النزاع يرل أنو  2فبالنسبة لحؽ االستئناؼ فيك مكفكؿ ألطراؼ النزاع دكف غيرىـ     
قد لحقو ضرر جراء التقرير الذم أصدره فريؽ التحكيـ فما عميو سكل التكجو بطمب إلى جياز االستئناؼ الستئناؼ 

فإف  ،غير أنو لو مصمحة جكىرية في مكضكع النزاع ،ذلؾ التقرير أما الطرؼ الثالث الذم لـ يكف طرفا في النزاع
ذه الحالة أنو ال يحؽ لو طمب االستئناؼ ألنو أصبل لـ يكف طرفا في النزاع المطركح عمى فريؽ التحكيـ األصؿ في ى

قد أعطت ليذا  17( مف المادة 4غير أف الفقرة ) ،كلـ يكف مكضكعو متضمنا في التقرير الذم أصدره فريؽ التحكيـ
ناؼ مكضحا فييا صفتو كمصمحتو كعبلقتو بالنزاع الطرؼ الثالث فرصة في أف يتقدـ بمذكرة كتابية إلى جياز االستئ

أك أف لمييئة أف تمنحو عرض مكضكعو عمييا شفاىة ، كيشترط في الحالتيف أف يككف لمطرؼ الثالث مصمحة 
جكىرية في النزاع كأف يككف قد سبؽ كأخطر جياز تسكية المنازعات بمصمحتو في النزاع أثناء عرضو عمى فريؽ 

 . 173( مف المادة 2لفقرة )التحكيـ بمكجب أحكاـ ا

نجد أنيا تنحصر في المسائؿ  6في الفقرة  17أما بالنسبة لممكاضيع القابمة لئلستئناؼ فبالرجكع إلى نص المادة      
 القانكنية الكاردة في تقرير فريؽ التحكيـ كعمى التفسيرات القانكنية التي تكصؿ إلييا .

ستئناؼ في الرقابة عمى مراجعة المسائؿ القانكنية في تقرير فريؽ كتأسيسا عمى ذلؾ تقتصر سمطة جياز اال     
أك الخطأ في تأكيمو إضافة إلى التأكد مف سبلمة اإلجراءات كمدل مكافقتيا التحكيـ مف حيث تفسير القانكف كتطبيقو 

 لؤلحكاـ الكاردة في اتفاقية تريبس كاالتفاقيات ذات الصمة بمسائؿ الممكية الفكرية .

  

                                                           

مف اتفاؽ التسكية  1الفقرة  17 المادة: راجع   1  
 . مف اتفاؽ التسكية 4الفقرة  17راجع :المادة   2
 115خميفة ) إبراىيـ أحمد(، المرجع السابؽ: ص  أنظر:  3



 318  
 

 60الذم تستغرقو إجراءات االستئناؼ ىك كبالنسبة لمدة نظر االستئناؼ ككقاعدة عامة ، فإف الحد األقصى      
يكما تبدأ مف تاريخ تقديـ أحد أطراؼ النزاع اإلخطار بقرار االستئناؼ كحتى التاريخ الذم تعمـ فيو ىيئة االستئناؼ 

( يكما 60يا لف تتمكف مف تقديـ تقريرىا خبلؿ مدة الستيف )كعمى ىيئة ) جياز( االستئناؼ إذا ما ارتأت أن 1تقريرىا
المذككرة فإف عمييا إعبلـ جياز تسكية المنازعات كتابة بأسباب التأخير مع تقدير الفترة اإلضافية المطمكبة عمى أال 

 . 2يكما 90في جميع األحكاؿ عف  المطمكبةيزيد إجمالي المدة 

في فقرتيا  17فتتـ بإخطار باالستئناؼ أك بمذكرة مكتكبة حسب ما قررتو المادة أما بالنسبة إلجراءات االستئناؼ     
الخامسة مف اتفاؽ التسكية ، كيتـ تقديـ ىذه المذكرة مف المستأنؼ ثـ يتاح لممستأنؼ ضده فرصة الرد عمييا حسب 

رير النيائي مف جياز المدل الزمني الذم حدده جياز االستئناؼ كفقا لؤلكضاع السابقة ليتـ بعدىا إصدار التق
 االستئناؼ .

مف اتفاؽ التسكية ، فإف ىيئة االستئناؼ تنظـ إجراءات العمؿ بيا بالتشاكر مع رئيس  9الفقرة  17ككفقا لممادة      
فيي تصدر  ،جياز تسكية المنازعات كالمدير العاـ كتعمـ بيا األعضاء ، كتتسـ إجراءات العمؿ في الجياز بالسرية

ر إجراء أم اتصاالت مف طرؼ كاحد حظكما ي،لمبيانات كالمعمكمات المقدمة كدكف حضكر أطراؼ النزاع تقريرىا كفقا 
ف دمع جياز االستئناؼ بخصكص األمكر التي تنظرىا عمى أف المذكرات المكتكبة المق مة إلى جياز االستئناؼ كا 

 لغير أطراؼ النزاع . بالنسبة كانت تعامؿ بسرية

يجكز لييئة االستئناؼ أف تقترح إلى جانب ذلؾ السبؿ التي يستطيع مف خبلليا العضك المعني تنفيذ تمؾ  كما     
كمع ذلؾ فبل يجكز لييئة االستئناؼ كىي تستخمص استنتاجاتيا أك تضع تكصياتيا أف تضيؼ إلى  ،التكصيات

 . 3منيا الحقكؽ كااللتزامات المنصكص عمييا في االتفاقات المشمكلة كال أف تنتقص

كيقـك جياز تسكية المنازعات باعتماد تقرير جياز االستئناؼ كالتي يتعيف أف تقبميا أطراؼ النزاع دكف شركط ما     
لـ يقرر ىذا الجياز ) جياز تسكية المنازعات ( بتكافؽ اآلراء عدـ اعتماد تقرير ما لجياز االستئناؼ ، كذلؾ خبلؿ 

تقرير  في التعبير عف آرائيا حكؿ أم تخؿ إجراءات اإلعتماد بحؽ األعضاءعمى األعضاء كال  يكما بعد تعميمو30
 .4لجياز االستئناؼ

                                                           
 419أنظر: مطير) عبد المالؾ عبد الرحمف(، المرجع السابؽ، ص   1
 241سعداهلل)عمر( ، المرجع السابؽ، ص  ا:كأيض 

  1484يـ قاسـ(، المرجع السابؽ، ص أنظر: مجدم)إبراى  2

 73محمديف )جبلؿ كفاء(، تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيات الجات ، المرجع السابؽ ، ص  : أنظر  3
 مف اتفاؽ التسكية  14الفقرة  17راجع: المادة   4
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 30كينبغي عمى العضك المعني أف يعمـ جياز تسكية المنازعات في اإلجتماع الذم يعقده الجياز في غضكف     
ذا  ،ت كقرارات جياز تسكية المنازعاتيكما بعد تاريخ اعتماد تقرير جياز االستئناؼ بنكاياه فيما يتصؿ بتنفيذ تكصيا كا 

 .1تعذر عمميا اإلمتثاؿ فكرا لمتكصيات كالقرارات تتاح لمعضك المعني فترة معقكلة مف الكقت لكي يفعؿ ذلؾ

كمف أىـ القضايا التي عرضت عمى جياز االستئناؼ كالخاصة بحقكؽ الممكية الفكرية القضية المتضمنة شككل      
لى ث تقدمت الكاليات المتحدة بشككل إالكاليات المتحدة األمريكية ضد اليند بشأف قانكف براءات اإلختراع ، حي

مف اتفاقية تريبس بعدـ إنشاء نظاـ  9،8الفقرتيف  70مفادىا مخالفة اليند ألحكاـ المادة  1996الجياز في جكيمية 
قانكني لتمقي طمبات الحصكؿ عمى براءات اختراع تتعمؽ بالمنتجات الكيميائية الصيدلية كالزراعية كحفظيا لحيف 
 انتياء الفترة اإلنتقالية ، فضبل عف عدـ تنفيذىا إللتزاماتيا بمنح حقكؽ تسكيقية مطمقة ألصحاب تمؾ الطمبات خبلؿ

بمكجب   PANELعقدت بناءا عمى ذلؾ مشاكرات انتيت إلى عدـ تسكية النزاع ، فشكؿ فريؽ تحكيـ ، 2تمؾ الفترة
 .3كقد باشر الفريؽ عممو كقدـ تقريرا يؤكد ارتكاب اليند لتمؾ المخالفات 1996قرار مف الجياز في نكفمبر 

إلى ذات النتيجة ، ثـ اعتمد جياز تسكية المنازعات استأنفت اليند أماـ جياز اإلستئناؼ الدائـ الذم انتيى      
تقرير جياز االستئناؼ الدائـ فيما تضمنو مف اقتراح بإلزاـ اليند بتعديؿ نظاميا القانكني رفعا ليذه المخالفات كذلؾ 

شيرا إلجراء  15حيث اتفؽ عمى منح اليند ميمة  1998أفريؿ  22، كاجتمع الجياز في  19984جانفي  16في 
.إال أنو يجب أف تتاح لطرفي النزاع فرصة اإلطبلع عمييا كمع ذلؾ يجكز ألم مف طرفي النزاع أف  5ديؿ المقترحالتع

المعمكمات التي يقدميا عضك آخر كيتعيف عمى األعضاء أف تعامؿ عمى سبيؿ السرية  ،6يكشؼ عف مكاقفو لمجميكر
ؼ مف أطراؼ النزاع أف يقدـ بناءا عمى طمب آخر إلى ىيئة اإلستئناؼ كيرل ىذا العضك أنيا سرية ، كعمى أم طر 

 .7عضك ممخصا غير سرم لممعمكمات الكاردة في دفاعو المكتكب كالتي ال يمكف كشفيا

جياز عمبل قضائيا مناطو الرقابة عمى تقرير اليمارس أما بالنسبة لتكصيات جياز اإلستئناؼ كاعتماد تقاريره ف     
الفقرة  17التقرير بمذكرة كتابية أك بإخطار باالستئناؼ حسب ما قررتو المادة فريؽ التحكيـ ، كيجرم الطعف عمى ىذا 

حيث يتـ تقديـ ىذه المذكرة مف المستأنؼ ليتـ الرد عمييا مف قبؿ المستأنؼ ضده ليتكلى جياز االستئناؼ فيما بعد  5
 إصدار تقريره النيائي في ضكء مجمكعة مف األحكاـ :

                                                           
 مف اتفاؽ التسكية  3الفقرة  21المادة راجع:   1
جراءات تسكية المنازعات    28المرجع السابؽ، ص  ،كأيضا : الصغير )حساـ الديف عبد الغني(، إنفاذ حقكؽ الممكية الفكرية كا 

 . 259أنظر: سعد اهلل)عمر(، المرجع السابؽ، ص   2
 13البدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  : أنظر  3
 259أنظر: سعد اهلل)عمر(، المرجع السابؽ، ص   4
 13البدراكم) السيد حسف( ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  : أنظر  5

 72المرجع السابؽ ، ص  ،ؿ كفاء(، تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيات الجات محمديف )جبل : أنظر  6
 1489أنظر: مجدم)إبراىيـ قاسـ(، المرجع السابؽ، ص  7
 1513الجكيمي) سعيد سالـ(، المرجع السابؽ، ص  كأيضا: 
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،كاليدؼ مف  1ؿ اآلراء التي أبداىا مختمؼ أعضائو دكف ذكر أسماء ىؤالء األعضاءفيجب أف يتضمف التقرير ك     
ىذا الحكـ ىك المحافظة الكاممة عمى استمرار حياد كاستقبلؿ األعضاء كعدـ إحراجيـ أماـ األطراؼ المتنازعة خاصة 

 طرح نزاع آخر لذلؾ الطرؼ أماـ تشكيؿ لجياز االستئناؼ يضـ نفس العضك . –في المستقبؿ  –إذا ما أعيد 

حيث أحيط  ،2جياز االستئناؼ دكف حضكر األطراؼ كفي ضكء البيانات كالمعمكمات المقدمة كما تكضع تقارير    
 المكتكبة . فمنع األطراؼ حضكر جمساتو كتـ اإلكتفاء بتقديـ المذكرات ؽ االستئناؼ بسياج منيع مف السريةيطر 

ؿ أك ينقض مف خبلؿ تقاريره نتائج كاستنتاجات كلجياز االستئناؼ كباعتباره سمطة مراقبة كمراجعة أف يقر أك يعد
كالمبلحظ أف الكاقع العممي قد أثبت فاعمية مرحمة االستئناؼ كآلية لمرقابة عمى تقرير فريؽ ، 3تقارير فريؽ التحكيـ

قد جاءت عمى  2003ك 1995الدقيقة لقرارات جياز االستئناؼ في الفترة ما بيف التحكيـ  حيث أف اإلحصائيات 
 : 4النحك التالي

  .جاءت معدلة لتقارير فريؽ التحكيـ االستئناؼمف قرارات جياز  76%
 ت مؤيدة .ءجا % 20
 .نقضت أك ألغت تقارير فريؽ التحكيـ كجاءت بعكسيا   4%

مخالفة ما قد كقعت بالفعؿ ، فإنو يكصي العضك المعني بضركرة تعديؿ اإلجراء عندما يقر جياز االستئناؼ أف     
أك اإلجراءات محؿ المخالفة بما يجعؿ مكقفو متفقا مع اإللتزامات المقررة مع اتفاقية التريبس كباقي االتفاقيات 

 .5المشمكلة

 الفقرة الثالثة 
 تنفيذ القرارات والتوصيات

ي إطار منظمة التجارة العالمية كالقرارات السابقة مف أىـ كأدؽ مراحؿ تسكية المنازعات فيعتبر تنفيذ التقارير       
فما يصبك إليو كؿ طرؼ بعد اختيار مراحؿ التسكية ىك الكصكؿ إلى تنفيذ القرار الذم صدر لصالحو اقتضاءا لحقو 

 تباعا. ماسنكضح أحكاميجبرم كتنفيذ  ،كقد نظـ اتفاؽ التسكية أحكاـ التنفيذ في صكرتيف ، تنفيذ اختيارم 

كانتيى بالطرؽ القانكنية ، فقد تدرج المنازعات فبدأ بالطرؽ الكدية  فض كما تدرج اتفاؽ التسكية في مراحؿف      
 21فقد كردت المادة ، 6أيضا بأسمكب التنفيذ ليبدأ بمرحمة اإلمتثاؿ الطكعي لتكصيات كقرارات جياز تسكية المنازعات

                                                           
 مف اتفاؽ التسكية  11الفقرة  17راجع: المادة   1
 مف اتفاؽ التسكية 10الفقرة  17راجع : المادة   2
 1513أنظر : الجكيمي) سعيد سالـ(، المرجع السابؽ، ص   3
)عبد المنعـ(، المرجع السابؽ، ص   4  244أنظر: زمـز
 مف اتفاؽ التسكية  1الفقرة  19: المادة  راجع  5
 تسكية المنازعات. تجدر اإلشارة أف جميع القرارات كالتكصيات يتـ اعتمادىا مف جياز  6
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اؿ دكف إبطاء لتكصيات ثمراقبة تنفيذ التكصيات كالقرارات" كنصت عمى أف " االمت "عنكافمف التفاىـ تحت  21
 كقرارات جياز تسكية المنازعات أمر أساسي لضماف الحمكؿ الفعالة لممنازعات لمصمحة جميع األعضاء " 

في اإلخطار بالنكايا حكؿ التنفيذ  21مف المادة  3كتتمثؿ أكلى مراحؿ االمتثاؿ الطكعي كحسبما حددتو الفقرة      
كذلؾ بقياـ العضك المطمكب التنفيذ في مكاجيتو بإعبلـ جياز تسكية المنازعات بنكاياه في ، اإلختيارم مف عدمو 

يكما مف تاريخ اعتماد الجياز لمتكصية أك  30عبلـ خبلؿ شأف تنفيذ تكصيات كقرارات الجياز عمى أف يتقرر ىذا اإل
ذا تعذر ذلؾ فقد حدد النص المشار إليو مددا أخرل لمتنفيذ ، كقد حددت  الفقرة  21ىذا الخصكص المادة في القرار كا 

حيث قررت أنو " ينبغي عمى العضك المعني أف يعمـ جياز تسكية -حكـ مختمؼ ىذه الفركض  –المشار إلييا  3
يكما بعد تاريخ اعتماد تقرير الفريؽ أك جياز االستئناؼ  30منازعات في اإلجتماع الذم يعقده الجياز في غضكف ال

ذا تعذر عمميا االمتثاؿ فكرا لمتكصيات ، "بنكاياه فيما يتصؿ بتنفيذ تكصيات كقرارات جياز تسكية المنازعات كا 
الفترة التي يقترحيا  فعؿ ذلؾ كىذه الفترة مف الكقت ىيكي يكالقرارات، أتيحت لمعضك المعني فترة معقكلة مف الكقت ل

مف الناحية النظرية أف يقر الجياز ىذه  كالمتصكر، 1العضك المعني ذاتو شريطة أف يقرىا جياز تسكية المنازعات
ألنو ذلؾ تماما عؾ كالذم يحدث عمميا المماطمة أك تضييع الكقت ، 2الفترة متى كانت معقكلة كليس الغرض منيا

كحتى اآلف لـ يقترح أحد األعضاء المعنييف بتنفيذ التكصيات كالقرارات الصادرة عف جياز تسكية المنازعات فترة 
حيث أنو في الغالب يقترح فترة زمنية طكيمة نسبيا ال ترضى  ،زمنية لمتنفيذ إال كتـ اإلعتراض عمييا مف جانب الجياز

 . نزاع كالتي صدرت تكصيات كقرارات الجياز لمصمحتيـبقية أطراؼ ال –في غالبية األحكاؿ  –عنيا 

ذا لـ يقر جياز تسكية المنازعات الفترة التي اقترحيا العضك المعني لككنيا غير معقكلة جرل تحديدىا باتفاؽ       كا 
ر كيعني ىذا الحكـ دخكؿ الطرفيف في حكا ،3يكما مف تاريخ اعتماد الجياز لمتكصية أك القرار 45األطراؼ خبلؿ 

ف خبلؿ المدة ايكما التالية العتماد القرار بيدؼ االتفاؽ عمى مدة التنفيذ ، كقد يتكصؿ الطرف 45مباشر خبلؿ مدة 
 المشار إلييا إلى اتفاؽ مرض لمتنفيذ ، كقد يفشبلف نتيجة لتعنت أحدىما أك كبلىما .

يكما  90ىيئة التحكيـ الممـز ) السريع( خبلؿ إذا لـ يتـ تحديد مدة التنفيذ طبقا لآللية السابقة ، قامت بتحديدىا     
، كيختمؼ تحديد مدة التنفيذ في ىذا الفرض عف  4مف تاريخ اعتماد التكصيات كالقرارات مف جياز تسكية المنازعات

التحكيـ التي تكلت الفصؿ في الدعكل كيشترط أف تمارس الييئة  ىيئةفي أف القائـ بالتحديد ىك  ،الفرضيف السابقيف
أما إذا انقضت ىذه المدة  ،يكما مف تاريخ اعتماد الجياز لمقرار 90سمطتيا في تحديد أجؿ التنفيذ في فترة أقصاىا 

ينبغي في ىذه  فقدت الييئة سمطتيا في القياـ بيذه الميمة ذلؾ أف سمطتيا ليست مطمقة في تحديد فترة التنفيذ ألنو
أف يككف أحد المبادئ التكجييية لممحكـ  –البند ج مف اتفاؽ التسكية  3الفقرة  21كبصريح نص المادة  –الحالة 

                                                           
 البند ىػػػ مف اتفاؽ التسكية  3الفقرة  21: المادة  راجع  1
 653السابؽ، ص  المرجعد محمد عمي( ، ي: الميبي) حم أنظر   2
  البند ب مف اتفاؽ التسكية 3الفقرة  21راجع: المادة    3

 مف اتفاؽ التسكية جالبند  3الفقرة  21راجع: المادة    4
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شيرا مف تاريخ  15ضركرة عدـ تجاكز الفترة الزمنية المعقكلة مف أجؿ تنفيذ تكصيات فريؽ ما أك جياز االستئناؼ 
كال يجكز  ،1، إال أنو يجكز أف تقصر ىذه المدة أك إطالتيا حسب الظركؼ اعتماد تقرير الفريؽ أك جياز االستئناؼ

أف تزيد المدة مف تاريخ إنشاء الفريؽ بكاسطة جياز تسكية المنازعات كحتى تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقكلة عف 
اؼ فترة تقديـ التقرير إال حيف يمدد الفريؽ أك جياز االستئن ،اؼ النزاع عمى خبلؼ ذلؾما لـ تتفؽ أطر شيرا  15

، كفي حالة تمديد فترة تقديـ التقرير مف فريؽ ما أك  17مف المادة  5أك الفقرة  12مف المادة  9استنادا إلى الفقرة 
شيرا ما لـ تتفؽ أطراؼ  18شيرا شريطة أال يتجاكز مجمكع المدة  15جياز االستئناؼ تضاؼ فترة التمديد إلى فترة 

 . 2استثنائيةالنزاع عمى كجكد ظركؼ 

كفي حاؿ الخبلؼ عمى كجكد إجراءات تتخذ امتثاال لمقرارات كالتكصيات أك مدل تكافقيا مع اتفاؽ مشمكؿ يحؿ       
كعمى  ،الخبلؼ بالمجكء إلى إجراءات تسكية المنازعات بما فييا الرجكع إلى فريؽ التحكيـ األصمي إذا أمكف ذلؾ

يكما بعد إحالة األمر إليو كلفريؽ التحكيـ أف يمدد ىذه الفترة إذا لـ يستطع  90الفريؽ أف يعمـ تقريره في غضكف 
الداعية لمتأخير كتقدير المدة المطمكبة لتقديـ تقديـ التقرير خبلليا بشرط إعبلـ جياز تسكية المنازعات كتابة باألسباب 

 . 3التقرير خبلليا

ت كثيقة التفاىـ الدكؿ النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية عندما قررت أف عمى جياز تسكية كقد راع      
تسكية  . كيجب عمى جياز4المنازعات أف ينظر فيما يمكف أف يتخذه مف إجراءات إضافية تتناسب مع الظركؼ

ا يمكف اتخاذه مف إجراءات النظر فيم المنازعات في الحاالت التي يككف فييا المدعي عضكا مف الدكؿ النامية كعند
اء صبؿ آثارىا عمى اقت ،أال يأخذ في االعتبار المضمكف التجارم لئلجراءات مكضكع الشككل فحسب مناسبة

،كيتكلى جياز تسكية المنازعات ميمة مراقبة تنفيذ القرارات كالتكصيات  5األعضاء مف الدكؿ النامية المعنية أيضا
متى شاء بعد اعتمادىا ، كتدرج مسألة تنفيذ القرارات كالتكصيات عمى جدكؿ اجتماع جياز تسكية المنازعات كتظؿ 

 .6عمى جدكؿ أعمالو إلى أف تحؿ المسألة ما لـ يقرر جياز تسكية المنازعات خبلؼ ذلؾ 

لمعضك المعني يتكجب عميو تزكيد الجياز بتقرير كتابي يصؼ فيو الحالة الراىنة ككذلؾ ما إذا تقدـ في تنفيذ  كبالنسبة
 . 7أياـ عمى األقؿ مف اجتماع الجياز 10القرار كىذا كمو قبؿ 

                                                           
)عبد المنعـ(، المرجع السابؽ، ص أنظر:    1  259زمـز
 121أنظر: خميفة)إبراىيـ أحمد( ، المرجع السابؽ، ص   2
 مف اتفاؽ التسكية  5الفقرة  21راجع: المادة   3
  425أنظر : مطير ) عبد المالؾ عبد الرحمف( ، المرجع السابؽ، ص   4
 مف اتفاؽ التسكية  7الفقرة  21كراجع المادة  
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إيجابيا ألف ىذا ينعكس  ،ىك اإلمتثاؿ كالتنفيذ الكامؿ لتكصيات كقرارات جياز تسكية المنازعاتإذف األصؿ ف      
عمى التجارة الدكلية كعمى نظاـ التسكية ، فإذ لـ يتـ تنفيذ ىذه التكصيات كالقرارات طكاعية يتـ تطبيؽ جزاء التعكيض 

كىي عبارة عف إجراءات مؤقتة تتاح في حالة عدـ تنفيذ التكصيات ، 1أك تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات
كمع ذلؾ فبل التعكيض كال تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات أفضؿ مف كالقرارات خبلؿ فترة زمنية معقكلة ، 

  .التنفيذ الكامؿ لتكصية ما بتعديؿ إجراء لجعمو يتكافؽ مع االتفاقات التجارية 

إال إذا كاف ىناؾ معكقات تمنعو مف  ،األصؿ أف المحكـك عميو يقـك بتنفيذ االلتزاـ الذم تقرر عمى عاتقوف      
ذا تعذر عمميا االمتثاؿ فكرا لمتكصيات  التسكيةمف اتفاؽ  3الفقرة  21يذ كفقا لما حددتو المادة التنف بالقكؿ : "كا 

كالقرارات ..." فإف أكؿ إجراء يتخذ في ىذه الحالة ىك التزاـ الطرؼ المكمؼ بالتنفيذ بالدخكؿ فكرا في مفاكضات 
تفاىـ حكؿ تنفيذ القرار أك التكصية شريطة أال تتجاكز  كمشاكرات مع الطرؼ طالب التنفيذ لمحاكلة التكصؿ إلى

 . 2مرحمة التفاكض ىذه مدة الفترة الزمنية المعقكلة كىي الفترة المحددة لمتنفيذ أك لمتكصؿ إلى تعكيض مقبكؿ لمطرفيف

كىذا التعكيض يجب أف يككف طكعيا أم ال يفرض فرضا بقرار أك تكصية أك بأم إجراءات قيرية يتخذىا      
قا كأحكاـ االتفاقات التجارية المشمكلة ، كأف يتـ أيضا متسالطرؼ اآلخر طالب التنفيذ ، كما يجب أف يككف التعكيض 

ذا لـ يتـ االتفاؽ عمى تعكي 3بيف الطرفيف اتفاؽبناءا عمى  يكما بعد انقضاء الفترة الزمنية  20ض مرض خبلؿ ، كا 
ككف ألم طرؼ استند إلى إجراءات تسكية المنازعات أف يطمب مف جياز تسكية المنازعات الترخيص لو ي المذككرة 

تفاؽ الشريطة أف يككف ا 4بكقؼ تطبيؽ تنازالت كالتزامات أخرل بمقتضى االتفاقات المشمكلة بالنسبة لمعضك المعني
، فإذا رفض الجياز  5ما لـ يقرر الجياز بتكافؽ اآلراء رفض طمب التعميؽ ،المعني يسمح بتعميؽ التنازالت المشمكؿ

ـ بإجراءات تعميؽ التنازالت أك االلتزامات أف يمتـز بالعديد ك بذلؾ فإف عمى ىذا الطرؼ كىك يق طمب تعميؽ التنازالت
 .6 22مف المادة  3مف اإلجراءات كالمبادئ كما تسمييا الفقرة 

التنازالت كغيرىا مف االلتزامات مف قبؿ الطرؼ الشاكي ىك الجزاء الذم يفرض عمى العضك المخالؼ  فتعميؽ     
في حالة إخفاقو في اإلستجابة لقرارات كتكصيات فرؽ التحكيـ أك جياز االستئناؼ ، كأيضا إذا لـ يتـ االتفاؽ بيف 

تحقيؽ التكازف بيف المصالح كالمزايا المتبادلة  كىدؼ ىذا اإلجراء أك الجزاء ىك،الطرفيف المتنازعيف عمى التعكيض 
بيف األعضاء بمكجب االتفاقات المشمكلة بما فييا اتفاقية تريبس ، كأيضا يعد ىذا الجزاء بمثابة تعكيض لمعضك 
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الشاكي عف األضرار التي تمحؽ بو مف اإلجراءات كالتدابير التي اتخذىا العضك المخالؼ بما أف ىذه الجزاءات تدفع 
 . ة التجارة العالمية كعدـ انتياكياكؿ األعضاء المخالفة إلى االلتزاـ بقكاعد منظمالد

كيعتبر تعميؽ التنازالت كغيرىا مف اإللتزامات إجراء مؤقت إلى حيف إزالة التدبير المخالؼ التفاؽ مشمكؿ أك       
العضك الشاكي ، أك إلى حيف اتفاؽ  إلى أف يكفر العضك المخالؼ )المشكك في حقو( حبل إللغائو أك تعطيمو لمصالح

كيجب عمى الطرؼ الشاكي عند النظر في كقؼ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات التي  ، 1الطرفيف عمى حؿ مرض
كقؼ كالمتمثمة في مف اتفاؽ التسكية 3الفقرة  21التي أقرتيا المادة ـ تعميقيا ضد العضك المخالؼ مراعاة المبادئ سيت

أك غيرىا مف االلتزامات المتعمقة بنفس القطاع أك القطاعات التي كجد فريؽ التحكيـ أك جياز  تطبيؽ التنازالت
إذا تبيف لمطرؼ الشاكي أف تعميؽ التنازالت بل بصددىا كىذا ىك المبدأ العاـ ، أك االستئناؼ انتياكا أك إلغاءا أك تعطي

غير عممي أك فعاؿ جاز  –بمكجب المبدأ السابؽ -نسبة إلى ذات القطاع أك القطاعاتأك غيرىا مف االلتزامات بال
إذا تبيف  طاعات األخرل بمكجب ذات االتفاؽ ،أكلمطرؼ الشاكي أف يعمؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات في الق

لمطرؼ الشاكي أف تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات غير عممي أك فعاؿ بالنسبة لمقطاعات األخرل في نفس 
كأف الظركؼ خطيرة جاز لو أف يعمؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات في اتفاؽ  –كفقا لممبدأ السابؽ  –اؽ االتف
 .آخر

يجب عمييا أف تراعي  ،كفي حاؿ ممارسة الدكلة الشاكية ضد الدكلة المشكك في حقيا اإلجراءات سابقة الذكر     
أىمية التجارة في القطاع الذم كجد أعضاء فريؽ التحكيـ أك جياز االستئناؼ انتياكا أك إلغاءا أك تعطيبل فيو بالنسبة 

كما يجب أف تراعي ما يتعمؽ باإللغاء أك التعطيؿ مف عناصر إقتصادية كما يترتب عمى تعميؽ  ،لمدكلة الشاكية
 .2قتصاديةالتنازالت كغيرىا مف آثار إ

البند)ق( إذا قرر الطرؼ الشاكي أف يطمب الترخيص لو بتعميؽ التنازالت كغيرىا مف  3الفقرة  22كطبقا لممادة      
فإنو يتعيف عميو أف يبيف  ،) كإتفاقية تريبس( أك في اتفاؽ آخر ي قطاعات أخرل بمكجب ذات االتفاؽااللتزامات ف

بغي إرساؿ الطمب في ذات الكقت إلى جياز تسكية المنازعات كالمجالس األسباب الداعية لذلؾ في طمبو ، كما ين
لى األجيزة القطاعية المعنية إذا ما تعمؽ الترخيص بتعميؽ  في حقكؽ الممكية الفكرية(كمجمس التجارة  )ذات الصمة كا 

 التنازالت أك التزامات أخرل في قطاعات أخرل بمكجب ذات االتفاؽ .

يكما مف انقضاء  30منازعات ترخيصو بتعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات خبلؿ كيصدر جياز تسكية ال     
خفاؽ المشكك في حقو في تعديؿ اآلراء رفض الطمب كذلؾ في حالة إ الفترة الزمنية المعقكلة ما لـ يقرر الجياز بتكافؽ
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بشأف تفاؽ مرضي لمطرفيف مع اتفاؽ مشمكؿ ككذلؾ الفشؿ في الكصكؿ إلى ا اإلجراء أك التدبير غير المتسؽ
 . 1التعكيض

أف يككف مستكل تعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات التي يرخص بيا جياز تسكية كفي جميع األحكاؿ يجب      
عمى جياز  كيمتنع ،المنازعات معادال لمستكل اإللغاء أك التعطيؿ لمفكائد التي كاف يحصؿ عمييا الطرؼ الشاكي

 .2حظر ىذا التعميؽيتسكية المنازعات الترخيص بتعميؽ التنازالت إذا كاف االتفاؽ المشمكؿ 

كيجكز لمعضك المخالؼ )المشكك في حقو( أف يحتج عمى مستكل التعميؽ المقترح أك عمى المبادئ كاإلجراءات       
كعندئذ يحاؿ المكضكع إلى التحكيـ مف خبلؿ الفريؽ األصمي إذا  ،لـ تحتـر مف قبؿ الدكلة الشاكيةإذا المذككرة سابقا 

أكعف طريؽ محكـ يتكلى تعينو المدير العاـ ، كفي كؿ األحكاؿ  ،كاف كجكد األعضاء األصمييف فيو مازاؿ متاحا
تعميؽ يكما مف تاريخ انقضاء الفترة الزمنية المعقكلة المشار إلييا مع مراعاة عدـ  60ينبغي أف يتـ ذلؾ خبلؿ 

 . 3التنازالت أك اإللتزامات خبلؿ سير التحكيـ

كفي حالة طرح النزاع عمى التحكيـ فبل ينظر المحكـ في طبيعة التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات األخرل     
دال لمستكل اإللغاء كالتعطيؿ ، كيككف افي تحديد ما إذا كاف مستكل التعميؽ معالمطمكب تعميقيا بؿ تنحصر ميمتو 

كمع ذلؾ إذا كانت المسألة المطركحة أماـ التحكيـ متضمنة اإلدعاء  تقرير ذلؾ، ممحكـ بمكجب اإلتفاؽ المشمكؿل
ف المحكـ يمتـز بنظر مف اتفاؽ التسكية ، فإ 3الفقرة  22بعدـ اتباع المبادئ كاإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 

ذا قرر المحكـ صحة اإلدعاء بعدـ ا ،ىذا اإلدعاء   3الفقرة  22تباع المبادئ كاإلجراءات المشار إلييا في المادة كا 
رار المحكـ في ىذا كيككف ق،بما يتفؽ مع أحكاـ المادة المذككرة مف اتفاؽ التسكية كاف عمى الطرؼ الشاكي تطبيقيا 

المنازعات  كيجب إعبلـ جياز تسكية،كعمى األطراؼ قبكلو كقرار نيائي كال يجكز إجراء تحكيـ ثاف الصدد نيائيا 
الترخيص بتعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات إذا  –بناءا عمى طمب  –دكف إبطاء بقرار المحكـ كيصدر الجياز 

 . 4كاف الطمب متفقا مع قرار المحكـ ما لـ يقرر الجياز بتكافؽ اآلراء رفض الطمب

طراؼ التعكيض كتعميؽ التنازالت إلرادة األ كمف الجدير بالذكر أف جياز تسكية المنازعات ال يترؾ تطبيؽ جزاء     
نما ي حاالت التي قدمت فرض رقابتو عمى تنفيذ التكصيات كالقرارات المعتمدة بما فييا الخاصة الطرؼ الشاكي ، كا 

عمقت تنازالت أك غيرىا مف االلتزامات دكف أف يجرم فييا تنفيذ التكصيات بتعديؿ التدابير لتتكافؽ فييا تعكيضات أك 
 منيا . 8في الفقرة  22كىك ما قدرتو المادة التفاقات التجارية مع ا
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 الثاني القسمخالصة 
تـ في ىذا القسـ تناكؿ دكر منظمة التجارة العالمية في حماية حقكؽ الممكية الفكرية، كذلؾ مف خبلؿ اتفاقية      

إذ  ،بيا منظمة التجارة العالمية مف أجؿ حماية مجاالت الممكية الفكرية جاءتىي أحدث االتفاقيات التي التريبس ك 
كىذه االتفاقية تحمؿ  -كما سبؽ بيانو–جاءت كصيغة تكفيقية لممصالح المتعارضة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية 

 مبادئ كخصائص تجعميا ذات أىمية اقتصادية كتجارية تميزىا عف غيرىا .في طياتيا 

ركما  باريس، برف، ة القائمة )اتفاقيةيقد صيغت اتفاقية "التريبس"مف منظكر اإلستناد عمى االتفاقيات الدكلك      
كمعاىدة كاشنطف( ، مع دعـ الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية خاصة عف طريؽ إلزاـ الدكؿ األعضاء باحتراـ معايير 

ترسي حدا أدنى لتمؾ الحماية ال يمكف النزكؿ عنيا ، كذلؾ بيدؼ التغمب عمى مشكؿ التفاكت الكبير بيف  ةمكحد
فرىا لمنع القكانيف الكطنية ، سكاءا عمى مستكل المعايير المتعمقة بالحماية ، أك عمى مستكل الضمانات التي تك 

 .التعدم عمى تمؾ الحقكؽ

مف األحكاـ التفصيمية ترسي الحدكد الدنيا لمحماية بالنسبة لكؿ حؽ مف حقكؽ  بمجمكعة التريبسكقد جاءت       
كما اىتمت اتفاقية "التريبس" أيضا  ، تفاقية قكاعد خاصة لئلنفاذالكتدعيما لمحماية فقد تضمنت ا،الممكية الفكرية 

 قية .التي قد تحدث بيف الدكؿ بشأف مدل احتراـ مقتضيات االتفا بكضع ألية لفض المنازعات

كعمى الرغـ مف أف االتفاقية ال تمغي االتفاقيات الدكلية القائمة في مجاؿ الممكية الفكرية ، بؿ تحيؿ إلييا في       
تفرض أعباء ثقيمة عمى حيث معظـ القكاعد المكضكعية، غير أنيا تعد مف أىـ كأخطر اتفاقيات جكلة أكركجكام ، 

األمر الذم يتطمب منيا تعديؿ قكانينيا الكطنية حتى تتسؽ مع نصكص االتفاقية ، لتتمكف مف ،الدكؿ النامية خاصة 
ىذا الكضع خمؽ عايير التي نصت عمييا االتفاقية، ند تنفيذ المعكفرض رقابة عمييا ، الحصكؿ عمى التكنكلكجيا 

مما يتكجب   ،نية حدكث آثار سمبية عمييامخاكؼ كبيرة لمدكؿ النامية التي رأت في تنفيذ كتطبيؽ اتفاقية "تريبس" إمكا
 ستفادة مف إيجابيات االتفاقية .عمييا التفطف إلى مخاطر االتفاقية كمحاكلة العمؿ عمى اإل
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 خاتمــــــــــــة

المتمثمة  المتخصصةالدولية من خالل دراستنا لموضوع حماية حقوق الممكية الفكرية عمى مستوى المنظمات       
 توصمنا إلى مجموعة من النتائج والمالحظات نورد في المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

 فيما يمي : أىميا

لتزايد دورىا الفعال في  عا عمى الصعيد الدولي،ساحتمت حماية حقوق الممكية الفكرية أىمية كبرى واىتماما وا      
مجال التنمية اإلجتماعية والثقافية ،وخاصة اإلقتصادية، كإنتاج فكري أصبح متجسدا في شكل سمع تشترى وتباع 

 باعتباره مصدرا من مصادر الدخل القومي.وتحقق رواجا تجاريا ضخما يؤثر في اقتصاديات الدول 

إن البداية الحقيقية لجيود الدول في اإلعتراف بحوق الممكية الفكرية وحمايتيا عمى المستوى الدولي كان في       
، حيث أسفرت تمك الجيود عن التوصل إلى إبرام بعض االتفاقيات الدولية التي تتضمن 91الربع األخير من القرن 

نونية دولية عمى البالد المنضمة إلييا، لحماية أصحاب ىذه الحقوق من مواطني البالد األخرى المنضمة التزامات قا
 إلييا، أىميا اتفاقية باريس، برن، روما السابق تناوليا .

لم يقتصر الوضع عمى إبرام االتفاقيات الدولية الجماعية، بل ارتأت الدول ضرورة إيجاد إطار مؤسسي يشرف      
 9191بموجب اتفاقية ستوكيولم عام  )الويبو( العالمية لمممكية الفكرية أنشأت المنظمةدارة تمك االتفاقيات، فعمى إ

وىي مكرسة لتطوير ، لألمم المتحدة تابعة وكالة متخصصة  9111ديسمبر  91والتي أصبحت في  ،ومقرىا جنيف
بداع ويحفز اإلبتكار ويساىم في التنمية اإلقتصادية نظام دولي متوازن وميسر بشأن الممكية الفكرية ، نظام يكافئ اإل

 ويصون المصمحة العامة .

نجد أنيا اتفاقية  ،إن المالحظ عمى اتفاقية إنشاء "الويبو" وعمى الرغم من كونيا اإلطار العام لعمل المنظمة      
عاىدات متفرقة لكل منيا أىداف إدارية فقط، أما المعايير الجوىرية الخاصة بحقوق الممكية الفكرية فيي تابعة لم

 اتفاقية منيا اتفاقية الويبو ذاتيا . 69وتدير الويبو حاليا ، مختمفة وأطراف تعاقد شتى

وفي إطار مساعييا لتعزيز حماية حقوق الممكية الفكرية تعمل الويبو عمى مراجعة المعاىدات التي تديرىا لتالئم       
ذا تبين أن ىذه مختمف التطورات ،حيث تواصل دراستيا ع مى الدوام لمعرفة ما إذا كانت في حاجة إلى مراجعة ، وا 

المعاىدات أو لوائحيا التنفيذية في حاجة إلى مراجعة فإنيا ترفع إلى الييئات الحكومية المختصة دعوتيا لمبت في 
تقوم المنظمة بمراجعة التصنيفات الدولية لمبراءات والتصنيف بعد اتخاذ الترتيبات الالزمة ، كما  مسألة المراجعة

بغية تعديميا عمى ضوء ما يستجد من أمور  ،والتصنيف الدولي لمرسوم والنماذج الصناعية ، لمعالماتالدولي 
عة وتقوم المنظمة بمراقبة كل التعديالت في العالقات الدولية في مجال الصنا،  وتحسينيا من بعض النواحي األخرى

 التي قد تقتضي إنشاء اتفاقيات جديدة أو إدخال بعض التعديالت عمى االتفاقيات القائمة .والثقافة والتجارة 
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وفي إطار مساعييا لمواكبة التطورات المستجدة في مجال حماية المصنفات الرقمية، أبرمت الويبو اتفاقيتا        
 عمى حقوق الممكية الفكرية في المحيط الرقمي. لمجابية اإلعتداءات الواقعة  9119اإلنترنيت عام 

صية في حماية الممكية الفكرية من خالل إدارة االتفاقيات لويبو ال يقتصر عمى ميمتيا التخصإن دور منظمة ا     
 . وغيرىاالدولية، إنما ليا وظائف أخرى تتعمق بعالقتيا بالدول وخاصة النامية والمنظمات الدولية الحكومية 

مبية لحاجة الدول األعضاء في منظمة الويبو لتوفير سبل سريعة ومبسطة لفض المنازعات المتعمقة بالممكية وت     
، حيث يعتبر نظام الويبو لتسوية المنازعات أفضل لمدول الفكرية، نشأ في تمك المنظمة مركز الويبو لمتحكيم والوساطة

منازعات المتعمقة بالممكية الفكرية فيما بين أفراد أو شركات النامية نظرا لسرعتو وانخفاض تكاليفو في حالة نشوء ال
ومن المستحسن تفادي لجوء األفراد أو الشركات لحكوماتيا في الدول النامية لتتبنى قضاياىا أمام منظمة التجارة 

 . العالمية وتفضيل المجوء إلى نظام الويبو لتسوية المنازعات من خالل الوساطة والتحكيم كمما أمكن ذلك

لم   نجد أنيا ،ىا "الويبو" في مجال حماية الممكية الفكريةير من خالل دراستنا وتحميمنا لالتفاقيات الدولية التي تد      
تتضمن أجيزة لمراجعة تنفيذ الدول األعضاء إللتزاماتيا والوفاء بيا، كما خمت ىذه االتفاقيات من قواعد ونصوص 

وىو ما أدى إلى تزايد جرائم اإلعتداء ، باإللتزامات من جانب الدول األعضاء العقوبات التي تتخذ في حال اإلخالل 
 األمر الذي انتقص من أىمية دور منظمة الويبو . ،عمى حقوق الممكية الفكرية

عمى الرغم من أن ىذه االتفاقيات تتسم بالعالمية، فإنو لم يترتب عمى إبراميا تحقيق الكثير من التوافق واإلنسجام      
  ا بين مختمف القواعد واإلجراءات المتبعة في مختمف البالد المنضمة إلييا في مجال حماية حقوق الممكية الفكريةم

إذ لم تذىب غالبية ىذه االتفاقيات إلى أبعد من االتفاق عمى مبدأ المعاممة الوطنية الذي يطبق عمى أصحاب ىذه 
 رفع مستوى حماية الحقوق عمى النطاق الدولي .كوسيمة رئيسية ل، الحقوق في البالد المنضمة إلييا 

كما جاءت االتفاقيات الدولية وخاصة الرئيسية منيا)باريس وبرن( بمبادئ ال تقل أىمية عن مبدأ المعاممة        
 الوطنية ومع ذلك فقد شابيا بعض القصور.

بمبدأ استقالل البراءات السابق اإلشارة إليو، ورغم  9881فقد أقرت اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لعام       
تطبيقو، فقد بالغت اتفاقية باريس في تقريره عمى نحو قد يضر بالدول النامية ويشكل  بتنا ذكر مثاليف فمم أىميتو

  كما سبق بيانو.  عدوانا عمى مصالحيا

النص عمى بعض  منكما خمت اتفاقيتا "باريس" و"برن" وغيرىا من االتفاقيات الدولية التي تديرىا الويبو       
 .كمبدأ الدولة األولى بالرعاية ،المبادئ التي تعتبر ميمة لمعظم الدول

وعمى الرغم مما قد يقال في جوانب القصور في االتفاقيات الدولية التي تديرىا وتشرف عمييا "الويبو" في مجال       
 حماية الممكية الفكرية، إال أن ما يحسب ليا أنيا اتفاقيات أكثر ديموقراطية وبعيدة عن الجانب السياسي، حيث أنيا
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غوط الدول المتقدمة، ويتضح ذلك من إعطائيا التشريعات تخضع إلرادة الدول األعضاء جميعا وال تخضع لض 
الوطنية في الدول األعضاء مجاال رحبا في حماية الممكية الفكرية وبالطرق التي تتالءم وتراعي ظروف ومصالح 
الدول عمى مختمف أنواعيا ومفاىيميا التشريعية، من خالل إعمال مبدأ الحد األدنى في الحماية الذي يعتبر أكثر 

 ونة وديموقراطية ألنو يالئم غالبية دول العالم .مر 

وعموما فإن الويبو عممت وتعمل جاىدة عمى تشجيع الدول عمى التوقيع عمى معاىداتيا ووضعيا موضع التنفيذ      
حيث يساعد انضمام الدول المتزايد إلى المعاىدات والتطبيق المتواصل ألحكاميا عمى الحفاظ عمى استقرار المحيط 

لي، وىذا ما يبعث عمى اإلعتقاد، وعن ثقة بأن حقوق الممكية الفكرية حقوق تحترم عبر العالم، ويشجع ىذا الدو 
والويبو ال تزال تترقب ، وفي توفير الرخاء اإلجتماعي  ،اإلستقرار أيضا اإلستثمار ويساىم في التنمية اإلقتصادية

 تكنولوجي وتستجيب لممشاغل المستجدة .الحاجة إلى وضع القواعد والمعايير التي تساير التقدم ال

لم تكن قادرة عمى مجابية المخالفات التي تتعرض ليا  9111فإنيا لغاية ، رغم الجيود التي بذلتيا "الويبو"         
أين أصبحت القرصنة  ،خاصة بعد التطورات التي عرفيا ويعرفيا المجال التكنولوجي،الممكية الفكرية وأصحابيا 

ية سيمة وسريعة، األمر الذي استوجب إيجاد حل لمثل ىذه المشكمة العويصة التي أثرت عمى الدول عمموالتقميد 
المتقدمة خصوصا ومنو ضرورة ربط حقوق الممكية الفكرية بالتجارة من خالل اتفاقية أكثر شموال وفعالية تعنى 

 مى إدارتيا الويبو.خالفا لالتفاقيات التي سنتيا وتشرف ع،بالجانب التجاري لمممكية الفكرية 

حماية المطموبة بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى لمسيطرة عمى مقدراتيا لم يحقق نظام الويبو ال       
خاصة في ظل التحوالت نحو اإلقتصاد القائم عمى  ،اإلبداعية والفكرية ومنع كل ما يعيق فعالية تجارتيا عالميا

ألنو يركز باألساس عمى الجوانب الفنية ،طبيعي أال يحقق نظام الويبو مثل ىذا اليدف المعرفة واإلقتصاد الرقمي، و 
وال يشمل عالقة ىذه الحقوق بالتجارة العالمية، إضافة إلى اىتمام الويبو بمشكالت ،البحتة وعمى الحقوق القانونية 

المتقدمة ، فضال عن تكتل الدول النامية  وقضايا الممكية الفكرية في الدول النامية ودعميا لموقفيا في مواجية الدول
 لمدفاع عن مصالحيا داخل الويبو .

أمام ىذا الوضع تم إقحام حقوق الممكية الفكرية في اإلطار التجاري المتعدد األطراف الذي تمخض عنو أىم       
والتي تشرف عمييا  ،)التريبس(اتفاقية دولية والمعروفة باتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية 

 منظمة التجارة العالمية .

، إال أنيما نجحتا في تحقيق الويبو ومنظمة التجارة العالمية كما سبق بيانو ورغم الحدود الفاصمة بين اختصاص      
 وذلك من خالل توحيد األىداف الني نشدتيا كل منيما .، نوع من التعاون والعمل المشترك بينيما 

ة يحماية حقوق الممكية الفكر  يتمثل الغرض األساسي الذي تسعى إلى تحقيقو ىاتان المنظمتان في ،وعموما     
 بكافة جوانبيا في العالم أجمع ومساعدة بمدان العالم عمى النمو والتقدم من خالل ىذه الحماية .
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وىو إقامة  ،مية إلى أحد أىم أىدافيابس التي تشرف عمى إدارتيا منظمة التجارة العاليوقد أشارت اتفاقية تر       
 9111ديسمبر  66في  والذي تحقق بإبرام اتفاق التعاون،والويبو عالقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية 

 .وكذا المنظمات الدولية األخرى المعنية بحقوق الممكية الفكرية ، 9119 جانفي9والذي دخل حيز التنفيذ في 

إال ة األخرى التي تعالج ذات الموضوعات يوعالوة عمى ذلك فإن اتفاقية تريبس لم تمغ نصوص المعاىدات الدول     
 وبشرط وحدة الموضوع واألطراف.،فيما يتعارض مع ما جاءت بو من نصوص جديدة 

الفكرية أو تسوية ومن خالل دراستنا التفصيمية التفاقيات منظمة التجارة العالمية سواءا الخاصة بالممكية      
توصمنا إلى جممة من النتائج التي تميزت بالسمب تارة ،وانعكاس ذلك عمى الدول النامية بصفة خاصة   ،المنازعات

 وباإليجاب تارة أخرى وىو ما سنوضحو .

ارىا األشمل باعتب ،تمثل اتفاقية تريبس اليوم الدعامة الرئيسية لحماية حقوق الممكية الفكرية عمى المستوى الدولي     
بعد أن كانت أحكام كل  إذ جمعت ونظمت األحكام المتعمقة بكافة أنواع مجاالت الممكية الفكرية األدبية والصناعية،

منيا تنظميا اتفاقية خاصة ومستقمة تشرف عمى إدارتيا منظمة الويبو، غير أنيا لم تتصد عمى نحو مفصل لممسائل 
وما نتج عنو من اعتداءات في المحيط الرقمي عمى المصنفات الرقمية  ،قميةالمستجدة التي فرضتيا التكنولوجيا الر 

 . 9119وىو ما استدركتو منظمة" الويبو" من خالل اتفاقيتا الويبو لعام 

إن اليدف غير المعمن التفاقية التريبس ىو احتكار الدول المتقدمة لمموارد التكنولوجية والتي تتمثل في أسرار      
كاإلختراعات والعالمات التجاريةـ حتى ال تستطيع الدول النامية الخروج من دائرة المستورد، لتظل سوقا صناعتيا 

 لمسمع المصنعة في الدول المتقدمة والتي تتضمن بقاء مراكزىا الصناعية قوية لعدم وجود أي صناعات منافسة .

ينيا بما يتناسب مع المعايير التي جاءت بيا ، وىذا توجب اتفاقية التريبس عمى الدول األعضاء التعديل في قوان      
األمر سوف يخمق مزيدا من األعباء عمى الدول النامية ، أما الدول المتقدمة فيذه المعايير ىي في األصل مأخوذة 

 من تشريعاتيا .

صالحيات في كثير إن اتفاقيات الممكية الفكرية التي تديرىا الويبو تضع قواعد تعطي لمدول األعضاء بعض ال      
نفاذ الحماية، بينما اتفاقية التريبس قيدت  من األحيان إلعمال ووضع القواعد واإلجراءات التفصيمية الخاصة بتنظيم وا 
الدول األعضاء وحرمتيا إلى حد كبير من أي صالحيات في وضع أو تحديد تمك اإلجراءات التفصيمية الدقيقةـ 

ت وصالحيات الجيات المختصة القضائية والجمركية في الدولة فيما إلختصاصا -عمى سبيل المال–كتحديدىا 
نفاذ حماية حقوق الممكية الفكرية .       يتعمق بمسألة تطبيق وا 

" بالجانب التجاري المحض لحقوق الممكية الفكرية واىماليا لمجانب األدبي إضافة إلى اىتمام اتفاقية "تريبس       
فييا، نجد أنيا لم تراع بعض الجوانب اإلنسانية واألخالقية والدينية لبعض الدول خاصة الدول العربية واإلسالمية 

غرافية التي تتضمن أشكاال التي يحرم فييا الخمر والمشروبات الكحولية أو بعض العالمات التجارية أو المؤشرات الج
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أو أسماء مخمة بمعتقدات تمك الدول الدينية واألخالقية، مما يجعل تمك الدول تعاني حالة إضطراب تشريعي بين 
 مراعاة أحكاميا الدينية واألخالقية ومراعاة أحكام اتفاقية "تريبس" .

إال أن ىذا النظام ليس نظاما قويا من ،مية بالرغم من وجود نظام فض المنازعات في ظل منظمة التجارة العال      
وذلك ألن ىذه القرارات ال تعدو أن تكون مجرد تقارير تخضع إلرادة  ،حيث القرارات التي تصدر من فرق التحكيم

أطراف النزاع مما قد يطيل فترة النزاع، وىو ما يتناقض مع مبدأ السرعة في حسم النزاعات التجارية واإلقتصادية  
وممارسة ،مرحمة المشاورات تعطي فرصة كبيرة لمدول المتقدمة لإلنفراد بالدول األخرى كل عمى حدة  ويالحظ أن

الضغوط عمييا ، وربما أن ذلك ىو الدافع من اإللتزام بالمشاورات بحيث ال تبدأ عممية الفصل عن طريق فرق التحكيم 
 إال بعد المرور بيذه المرحمة .

ألعضاء في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عمى تطبيق وسائل تسوية المنازعات ال يقتصر التزام الدول ا      
نما يمتد إلى تطبيق أسموب تالفي نشوب النزاع الوارد في ، الواردة في اتفاق التسوية عمى منازعات الممكية الفكرية  وا 
 اتفاقية التريبس إلى جانب أسموب الوسائل الودية البديمة .

لنامية ال تضمن امتثال الدول الكبرى لمقرارات والتوصيات التي قد تصدر لصالحيا في مواجية الدول إن الدول ا      
 كما أنيا غير قادرة عمى استعمال حقوقيا الثأرية أو التعويضية ضد ىذه الدول . ،الكبرى

برى والقوية اقتصاديا، حيث إن الطريقة التي تم بيا تصميم آلية تسوية المنازعات تناسب بدرجة كبيرة الدول الك      
ن كثيرا من البالد النامية ال يمكنيا مواجية ، يتطمب اإلستخدام الكفئ  ليذه اآللية نفقات مالية كبيرة  وخبرات بشرية وا 

 ىذه النفقات ، كما أنيا تفتقد ليذه الخبرات . 

من وجوب معاممة الدول النامية معاممة  إن الدول المتقدمة ال تمتزم بتنفيذ ما تضمنتو بعض مواد اتفاق التسوية      
خاصة أو مراعاة أوضاع ىذه الدول ومن ثم فقد تحولت اصطالحات المعاممة الخاصة والتفضيمية لمدول النامية إلى 

 مجرد شعارات أكثر منيا واقع عممي وحقيقي .

إال أن ىناك نقاطا ميمة  ،الفكريةرغم ما قد يبدو عمى اتفاقية التريبس من أنيا شاممة لحماية مجاالت الممكية      
مازالت محل خالف بين الدول، ومن ىذه االختالفات االختالف حول حماية المعارف التقميدية والموارد البيولوجية إذ 

 بينما ترى الدول النامية ضرورة حمايتيا. ،أن الدول المتقدمة ال ترى أىمية لحماية مثل ىذه المجاالت

بعض األوجو السمبية التفاقيات منظمة التجارة وبصفة خاصة اتفاقية تريبس، ومن خالل من خالل استعراض        
بحثنا فإنو يبدو ومن المغالطة النعي عمى اتفاقية تريبس بأنيا تعمل عمى حماية الدول المتقدمة عمى حساب الدول 

تستيدف أساسا حماية المنافسة  ولكن الصحيح ىو أن ىذه االتفاقية ،النامية والدول األقل نموا في جميع جوانبيا
، وال شك أن الدول النامية سيكون عمييا تحمل أعباء ثقيمة  المشروعة واإلبتكارات النافعة لمبشرية في جميع المجاالت

 عند نزوليا إلى حقل التجارة الدولية في ظل النظام العالمي الجديد واإللتزام بقواعده .
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ا تمنحو ىذه حضا، فمو أن الدول النامية عممت وتعمل عمى اإلستفادة من كل مليست شرا م، فاتفاقية التريبس       
 التغمب عمى المصاعب والمخاوف والتي تراىا في االتفاقية . االتفاقية من حقوق الستطاعت

ة فبالرغم من أن اتفاقية تريبس قد أوجدت قيودا عمى التشريعات الوطنية بصدد تنظيميا لحقوق الممكية الفكري      
إال أن االتفاقية مع ذلك يوجد بيا  ،ألزمت الدول األعضاء بالعمل عمى توافق أنظمتيا القانونية مع أحكام االتفاقيةو 

حيث تشير ،مجموعة من األسس والمبادئ التي تعطي فرصة لمدول لمتخفيف من اآلثار السمبية الناتجة عن إنفاذىا 
بة ياجات وظروف خاصة بيا ، مما يعطي لمبمدان النامية مدخال لممطالمقدمة االتفاقية إلى أن الدول النامية ليا احت

 بميزات إضافية وفقا لالتفاقية.

كما جاءت المادة السابعة بمبدأ مساىمة حقوق الممكية الفكرية في تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقل        
وتعميم التكنولوجيا بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدمييا باألسموب الذي يحقق 

والواجبات، ومع ىذا تستطيع أي دولة أن تتحدى ما جاءت بو  الرفاىية اإلجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق
 التريبس إذا استطاعت أن تثبت أن التزاميا بالتريبس سيحرميا من التقدم الصناعي ونقل المعمومات .

 كما أباحت المادة الثامنة من االتفاقية لمدول األعضاء عند وضع أو تعديل قوانينيا ولوائحيا التنظيمية اعتماد      
التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصمحة العامة في القطاعات ذات األىمية الحيوية لمتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية .

من االتفاقية لمدول األعضاء أن تستثني من قابمية الحصول عمى براءات  1في الفقرة  61كما أجازت المادة       
ع التي يكون منع استغالليا تجاريا في أراضييا ضروريا لحماية النظام أو األخالق الفاضمة أو الصحة البشرية االخترا

 أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب األضرار المسيئة لمبيئة .     

بموجب البراءة  لمدول األعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق اإلستثنائية الممنوحة 13كما أتاحت المادة       
 . -الترخيص اإلجباري–

الفقرة من اتفاقي التريبس بأخذ الظروف اإلحتكارية في السوق بعين اإلعتبار عند تقييم  19كما تسمح المادة        
 قيمة التعويض المستحقة لمالك براءة اإلختراع.

لتدابير المناسبة لمنح الشروط المقيدة في من االتفاقية عمى حق الدول األعضاء في اتخاذ ا 13كما تؤكد المادة       
 عقود التراخيص التعاقدية ومراقبتيا.

من االتفاقية ألي دولة تريد اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن ال تطبق  9الفقرة  13وتسمح المادة      
 الحماية ألي براءة اختراع جديدة أثناء الفترة اإلنتقالية.

لنامية أن تترجم ىذه المبادئ إلى نصوص تشريعية في قوانينيا لمتخفيف إلى أقصى درجة ويجب عمى الدول ا     
 خدم مصالحيا القومية من اآلثار السمبية المترتبة عمى إنفاذ االتفاقية وبما ي
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 ألن،من قبل الدول المتقدمة  سوء نيةت انتقالية ليس بالضرورة أن يكون فيو إن منح اتفاقية تريبس لفترا       
ىذه الفترات لمدول النامية ىو إعطاؤىا الفرصة إلعادة ترتيب أوضاعيا وتعديل قوانينيا منح اليدف من وراء 

 وتشريعاتيا الوطنية حتى تتوافق مع كافة األحكام الواردة باتفاقية تريبس .

لمدول األعضاء عدم المساءلة عما تم من أعمال واعتداءات حدثت قبل  ومن المزايا التي تقدميا اتفاقية تريبس      
  تمتزم بتوفير حماية لما تتضمنوإضافة لذلك فإن الدول األعضاء ال ،تاريخ تطبيق أحكاميا في البمد العضو المعني

قية وفقا لما تقرره المادة اتفاقية التريبس طالما قد وقع ىذا الشيء في الممك العام في تاريخ تطبيق الدولة العضو لالتفا
وفي ىذا تأكيد عمى أن تأخير الدول النامية واألقل نموا االنضمام إلى اتفاقية تريبس سوف يؤدي إلى  ،1الفقرة  13

 1الفقرة  13تمتعيا باستغالل ابتكارات معينة دون أن يعتبر ذلك اعتداءا أو إخالال بالتزاماتيا الدولية، بل إن المادة 
ريبس تقضي بإمكانية استمرار الدولة العضو المعنية فيما شرع القيام بو من أفعال تحظرىا اتفاقية تريبس من اتفاقية ت

ما دام ذلك واردا عمى أشياء محدودة تندرج ، أو كان محال الستثمار كبير قبل تاريخ قبول الدول العضو لالتفاقية 
 س ونظير سداد تعويض عادل .ضمن ما تحميو التشريعات الوطنية المتفقة مع اتفاقية تريب

من خالل كل ما قيل في ىذا البحث، نخمص إلى أن كل منظمة تبذل ما في وسعيا لحماية حقوق الممكية       
 الفكية بجميع صورىا، سواء بصورة فردية أو من خالل التعاون المشترك بينيما 

ية الفكرية عمى المستوى الدولي وتعاونيما لتحقيق الرغم من الجيود المبذولة من المنظمتين لحماية حقوق الممكو       
ومازالت اإلعتداءات عمييا  ،ىذا الغرض، إال أن المالحظ ىو أن  الممكية الفكرية الزالت حمايتيا في وضع محرج 

مستمرة خاصة في الدول النامية التي تتخوف من آثار إنفاذ اتفاق التريبس عمييا كإحدى اتفاقيات منظمة التجارة 
منيا الخاصة بالنيوض بقطاع الممكية الفكرية عموما  االقتراحات،المية، األمر الذي يوجب عمينا تقديم بعض الع

وبترقية حمايتيا دوليا ، ومنيا الخاصة بتحسين وضع الممكية الفكرية في الدول النامية وما يتوجب عمى ىذه األخيرة 
بتقديم بعض اإلقتراحات إلدخال بعض التعديالت عمى أىم االتفاقيات بحثي  ألنيي،فعمو لمحاق بركب الدول المتقدمة 

 وذلك لتطوير وتفعيل الحماية الدولية لمممكية الفكرية .،الدولية 

 أما بالنسبة لإلقتراحات الخاصة بالنيوض بقطاع الممكية الفكرية وترقية حمايتيا دوليا فتتمثل في :      

 فكرية في دفع عجمة التنمية وتشجيع اإلستثمار .رفع مستوى الوعي بأىمية الممكية ال
إعداد دراسات وعقد مؤتمرات وندوات من الدول األعضاء في المنظمات الدولية العاممة في مجال حماية حقوق 

والتي تمتمك ثقافة وطنية وتراثا وتقاليد اجتماعية من أجل الحفاظ عمى ىذه المقومات بأن تضع في ، الممكية الفكرية 
 تيا الوطنية ما يتوافق من معايير تتعمق بالجوانب األدبية لحقوق الممكية الفكرية .تشريعا

رفع كفاءات الكوادر العاممة في مجال الممكية الفكرية عن طريق التدريب والدورات التأىيمية واإلستفادة من الخدمات  
 التي توفرىا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية.
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واتخاذ ما  ،متخصصة لمتابعة تسجيل حقوق الممكية الفكرية بكافة فروعيا داخل البالد وخارجياإنشاء أجيزة وطنية 
 يمزم لحمايتيا حفاظا عمى الثروات القومية .

وضع أحدث المعايير الدولية العادلة والقابمة لمتطور والمرونة ومسايرة التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال حقوق  
مع وضع استراتيجيات متقدمة ترتكز عمى أحدث التقنيات المعاصرة تكون قابمة لمتغيير والتعديل  ،الممكية الفكرية 

عمى غرار تمك المستخدمة من قبل قراصنة حقوق الممكية الفكرية والعمل عمى أن تفوقيا تقدما من أجل مواجية 
تاحة عمى ظاىرة قرصنة حقوق الممكية الفكرية عم عمميات اإلعتداء عمييا والقضاء ى شبكة اإلنترنيت ووسائل نقل وا 

مع المراجعة الدائمة والمستمرة لنصوص وأحكام االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية بما يتفق ، المعمومات المتقدمة 
 وىذه االستراتيجيات .

تداء والسرقة مراعاة ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة حول حماية حقوق الممكية الفكرية والحفاظ عمييا من اإلع 
مع مراجعة العقوبات الجنائية والمدنية في نصوص القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية التي غدت زىيدة في ظل 
الدور الفعال الذي تمعبو السمع الفكرية في تشكيل االقتصاد الدولي واقتصاديات الدول وجذب اإلستثمار األجنبي 

 .المباشر كأحد مصادر الدخل القومي 

عمى المشرع الدولي اإلستمرار في بذل المزيد من الجيد لمعالجة القصور الذي قد يشوب مواد االتفاقيات  يجب
والعمل عمى تنقيحيا ومراجعتيا بشكل دوري حتى تظل صالحة ومسايرة آلخر مستجدات العصر، وقادرة عمى مواجية 

سائل القرصنة المتنوعة في مجال الممكية أي اعتداء عمى حقوق الممكية الفكرية، وخاصة في ظل تطور وتعاظم و 
 الفكرية.

رى ضرورة توجيييا لمدول النامية لمحاق بالدول المتقدمة في مجال حماية الممكية أالتي  لالقتراحاتبالنسبة        
 الفكرية وتحقيق آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عمييا فنوجز أىميا فيما يمي:

يجب عمى الدول النامية أن تعمل عمى دفع عجمة التنمية بمعدالت مرتفعة، األمر الذي ال يتحقق إال من خالل دعم  
عمميات البحث والتطوير وىذا يتطمب وجود خطة تكنولوجية قومية وسياسية ىادفة لمتنمية الصناعية في الدول النامية 

يج نفسو الذي اتبعتو الدول المتقدمة والخروج من فكرة أنيا دول لتحقيق نيضتيا سوى اتباع المن ياإذ ال سبيل أمام
حكم عمييا بالخضوع وطأطأة الرؤوس أمام الدول المتقدمة، لذا يتوجب عمييا تشجيع وتنمية المواىب والقدرات لدى 

 مواطنييا والسعي لضمان استغالل ما يتم إنجازه في شتى المجاالت .

دة من الفترات اإلنتقالية التي جاءت بيا اتفاقية تريبس سواءا بصفة عامة أو يتعين عمى الدول النامية اإلستفا
بخصوص موضوعات بعينيا، وذلك بتعديل قوانينيا وتشريعاتيا الوطنية حتى تتوافق مع كافة األحكام الواردة باتفاقية 

اإلخطار الذي مثل ارة العالمية تريبس، كما يتعين عمى ىذه الدول أيضا القيام بتوجيو إخطارات معينة إلى منظمة التج
طمب تأخير تطبيق األحكام المتصمة ببراءات اإلختراع والمتعمق ب يتعين عمى الدول النامية والدول األقل نموا تقديمو ،
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اإلخطارات وغيرىا من شأنو استفادة الدول بمثل تمك ، والواقع أن القيام إضافيةفي بعض مجاالت التكنولوجيا لفترات 
 ن الحقوق المنصوص عمييا في االتفاقية فقط مجرد التحمل باألعباء واإللتزامات .النامية م

بأن يشمل ىذا التعاون تقديم العون والمساعدة الحقيقية من أجل  91تفعيل التعاون الفني المنصوص عميو في المادة 
ة بكافة حقوق الممكية الفكرية وليس خمق قاعدة تكنولوجية متقدمة ، وتبادل الخبرات العممية والبحثية والفنية المتعمق

 فقط فيما يتعمق بتوفير حمايتيا

البد من اإلسراع في إصدار األنظمة والتعميمات الخاصة بتنفيذ أحكام القوانين الجديدة المنظمة لحقوق الممكية الفكرية 
تطبيق كثير من أحكام  في الدول النامية، حيث أن التأخر في إصدار مثل ىذه األنظمة والتعميمات من شأنو إعاقة

 ىذه القوانين وتنفيذىا.

كما يجب عمى الدول النامية القيام بتييئة البنية التحتية وتطوير اإلدارات التي ستتعامل وتنفذ أحكام اتفاقية"تريبس"  
نشاء ، كإنشاء مكاتب لمنح براءات اإلختراع وفحصيا نشاء شبكة معمومات خاصة بالعالمات الدولية لتسجيميا، وا  وا 

وتدريب  ،لتحديد البضائع المقمدة والمنسوخة ،مكتب اتصال في دائرة الجمارك لإلرتباط مع دوائر الجمارك العالمية
 الكوادر الفنية التي ستعمل عمى تنفيذ أحكام اتفاقية التريبس والتشريعات الوطنية .

ع في إنشاء إطار اقتصادي مشترك وتعبئة كل الجيود من أجل إقامة سوق مشتركة قادرة عمى ضرورة اإلسرا
استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوفير احتياجات المواطنين بتمك الدول والتمتع بالمزايا العديدة التي تمنحيا االتفاقية 

 لمتكتالت اإلقميمية وانتزاع موقع فعال في اإلقتصاد العالمي . 

يستحسن لمدول النامية تبني مبدأ اإلستنفاذ الدولي لحقوق الممكية الفكرية في تشريعاتيا الوطنية ،ألن تطبيق ىذا  كما
المبدأ سوف يؤدي إلى تضييق نطاق الحق اإلستئثاري المقرر ألصحاب حقوق الممكية الفكرية في منع الغير من 

وتوفير المنتجات بالتالي في األسواق المحمية بأقل األسعار ويسمح لمدول النامية باإلستيراد الموازي  ، اإلستيراد
 السائدة عالميا .

ويتعين عمى الدول النامية أيضا ضرورة إعداد كوادر وخبرات وطنية لإلستعانة بيم في المنازعات التجارية التي تكون 
وذلك توفيرا لمتكمفة العالية مقابل  ،الدول النامية طرفا فييا أمام جياز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية

 مستشارين قانونيين .باإلستعانة بمكاتب قانونية دولية و 

من اتفاق التسوية بأن توفر ليا  6الفقرة  61يجب عمى البمدان النامية أن تتمسك بحقيا المنصوص عميو في المادة 
من خالل خبراء  ،ة فيما تعمق بتسوية المنازعاتأمانة المنظمة العالمية لمتجارة المشورة القانونية والمساعدة الفني

 قانونيين مؤىمين من إدارة التعاون الفني .

ضرورة طمب الدول النامية ترجمة اصطالحات المعاممة الخاصة والتفضيمية الممنوحة ليا إلى التزامات محددة عمى 
 عمى التعويض . الدول المتقدمة قابمة لمتنفيذ سواءا من حيث مدة التقاضي أو طريقة الحصول
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إلزام الدول المتقدمة تضمين تقاريرىا المقدمة إلى فرق التحكيم سواءا كانت شاكية أو مشكو في حقيا كيف أنيا قدمت 
 .رعاية خاصة لمدول النامية األطراف في النزاع

نب الصعوبات استحداث آلية جديدة في إطار منظمة التجارة العالمية تكون ميمتيا مساعدة الدول النامية عمى تج
الفنية والمالية بخصوص فض المنازعات، وربما يمكن في ىذا اإلطار إنشاء صندوق تعتمد موارده عمى مساىمات 

 الدول والشركات الدولية الكبرى وذلك بنسب مئوية محددة طبقا لمؤشرات اقتصادية معينة .

ضرورة تعديل مبدأ استقالل البراءات الذي رى فأبتعديل بعض االتفاقيات  المتعمقة اإلقتراحاتوبخصوص        
 عمى النحو السابق بيانو . 9881نصت عميو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لسنة 

 ة الفولكمور والمعارف التقميدية ضرورة استحداث نص صريح في اتفاقية برن لحماية الممكية األدبية والفنية يتناول حماي
اطني ومؤسسات البمدان النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية تسجيال في بقية البمدان اعتبار تسجيل البراءة لمو 

 األعضاء.

استحداث مواد قانونية يكون من شأنيا الحد من قدرة الشركات متعددة الجنسيات وكذلك البمدان المتقدمة عمى القيام 
 اإلجباري . بإجراءات تعسفية ضد البمدان التي تمارس حقوقيا في الترخيص

فتح مجال التحفظ عمى بعض نصوص اتفاقية تريبس خاصة فيما يتعمق ببسط الحماية عمى المشروبات الكحولية 
 والنبيذ بما يتعارض ومبادئ وقيم الدول اإلسالمية .

عمى والعمل  ،إعادة النظر في تعديل قواعد المعاممة التفضيمية المنصوص عمييا لمدول النامية في اتفاق التسوية 
 جعل ىذه المعاممة تتناسب مع ظروف ىذه الدول بتخفيف األعباء والتكاليف التي تتحمميا في تسوية المنازعات .

عمى الرغم من الدور الكبير الذي تؤديو المنظمات الدولية في نشر ثقافة حماية الممكية الفكرية عمى المستوى       
ية واإلقميمية والدولية وعمى األخص ما تقوم بو كل من منظمة الويبو الدولي والتوعية بيا عمى كافة المستويات الوطن

ومنظمة التجارة العالمية في ىذا الشأن، إال أن المتغيرات والمتطمبات الدولية في سبيل مواجية تحديات العصر 
اية الممكية والتطور المتالحق تفرض تفعيل التعاون بين كافة الدول من خالل وضع وتقنين الضمانات الالزمة لحم

عمى أن يناط بيا تنشيط الل آلية دولية تضطمع بيذا الدور الفكرية في أنظمتيا الوطنية، والتنسيق فيما بينيا من خ
من خالل منيج دولي  ،كافة الوسائل والطرق الممكنة من أجل نشر الوعي الثقافي والقانوني بحقوق الممكية الفكرية

مشترك وبرنامج عالمي قابل لمتطبيق الفعمي عمى أرض الواقع حتى تحقق الحماية اليدف المأمول منيا تماشيا مع 
 مستحدثات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات التي تفرزىا عجمة التطور .
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ة الفكرية، ال تعد انتقادات موجية لمبدأ والبد من اإلشارة إلى أن اإلنتقادات التي وجيناىا إلى حماية الممكي      
نما التفاقية وقواعد ونظم معينة، أما مبدأ حماية حقوق الممكية الفكرية فإنو من األمور اليامة في  الحماية بذاتو، وا 

وذلك لخمق روح التنافس المشروع الذي يؤدي إلى التقدم  ،خمق الحوافز لدى المبتكرين والمخترعين والمؤلفين
والتجاري والثقافي ألي مجتمع وفي أي دولة، ومن ثم فإن حماية حقوق الممكية الفكرية وصونيا يعد من الصناعي 

 .نجاح أي مجتمع وتطوره مستمزمات ال

 ما نشدت من ىذا العمل إلى اإلتقان وما ابتغيت إال الصوابوفي النياية، فإنو رغم الجيد الذي بذلتو فإنني       
ن أخطأت فمن نفسي، ولكن عذري أنذاك أنني عمى األقل حاولت ممتمسة من  فإن وفقت فبفضل اهلل عز وجل ، وا 

طالبا العذر عمى ما يجده من قصور وأن يكون عممي بداية لبحوث الحقة لمن يطمح  وأو باحثا أالقارئ أستاذا 
 لمبحث في قضايا الممكية الفكرية .

 

 



 

 

 

ـــعــــــــــة المراجـــــقائمـــــ  

ادرـــــــــــــوالمص  
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 قائمـــــة المراجــــع
 أوال : بالمغة العربية

 الموسوعات 
  2والتشريعات العربية والمعاىدات الدولية ،المجمد في مصر  موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية الدبيسي) مدحت(، 

 . 2015، والتوزيع لمنشردار محمود  القاىرة ،         

  3موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية في مصر والتشريعات العربية والمعاىدات الدولية ،المجمد  الدبيسي) مدحت(، 
 . 2015دار محمود لمنشر ، القاىرة ،         

 لمنشر والتوزيعدار الثقافة عماف ،، 4،الجزء  -التنظيـ الدولي -موسوعة القانوف الدولي الفتالوي)سهيل حسين(، 
         2009 

 موسوعة حماية الممكية الفكرية مف الناحية األدبية والفنية والصناعية طبقا لكافة االتفاقيات  يوسف)أمين فرج(،
  2009ديواف المطبوعات الجامعية ،، اإلسكندرية ،والمواثيؽ الدولية واألحكاـ والقوانيف العربية        

 بـالكت 
   دار الثقافة لمنشر والتوزيععماف، المبادئ األولية لحؽ المؤلؼ واالتفاقيات والمعاىدات الدولية ، ،أبوبكر ) محمد( 

 . 2005،  1ط       

     معية لمدراسات مجد المؤسسة الجا ،لبناف حؽ المؤلؼ في القانوف ، دراسة مقارنة ،  أبوبكر ) محمد خميل يوسف(، 
 . 1،2008ط ،والنشر والتوزيع 

  1999 ،1شركة النيار لمكمبيوتر والمعموماتية، ط ،األردف ،، رحمة إلى عالـ اإلنترنيت أبو عباس ) أسامة محمود( 

  اإلسكندرية ،شرح المفاىيـ األساسية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة  الشيخ) رمزي راشد(، ،أبو عمرو)مصطفى أحمد(
 . 2008،  دار الكتاب القانوني          

 . 1998،  5دار النيضة العربية ، ط ،القاىرة قانوف المنظمات الدولية ػ، ا )أحمد(،فأبو الو 

 اإلسكندريةكرية واألدبية ، قانوف التجارة اإللكتروني والتوزيع اإللكتروني وقانوف الممكية الف ،أحمد) سيد ابراهيم (

 . 2005 ،الدار الجامعية 

  مراكش الممكية الصناعية بيف واقع المخترع المغربي وىمـو االستثمار وتحديات العولمة ، األزهري) عبد العزيز (،
 . 2001،المطبعة والوراقة الوطنية         
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 منشورات مجمس الثقافة العاـطرابمس، نشأة حقوؽ الممكية الفكرية وتطورىا ،  ،البرعصي)عبد الجميل فضيل( 
          2006. 

 دار النيضة العربية  ،القاىرة ،منظمة التجارة العالمية  ياتتسوية المنازعات في إطار اتفاق ،فتحي(البصيمي) خيري  
          2007 . 

 دار  عماف،،-دراسة قانونية مقارنة –لصناعية (، النظاـ القانوني لمرسـو والنماذج ا البياتي )صدام سعد اهلل محمد
 . 2002امد  لمنشر والتوزيع ، حال       

 مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكريةالجنبييي )ممدوح محمد( ، التعاوف الدولي في  محمد منير (، )الجنبيهي 
 . 2005،  لجامعيدار الفكر ا اإلسكندرية ،           

 دراسة  –رىا االقتصادي ث، اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية وأ الحداد) عبد المجيد محمد محسن( 
 . 2010دار الكتب القانونية ، القاىرة، ،  -سالميةمقارنة بالشريعة اإل        

 . 2010 ،1مجد لمنشر والتوزيع ، ط لبناف ،، الممكية الصناعية والتجارية ، الحمصي )عمي نديم (

  2005، 1، ط دار وائؿ لمنشرعماف ،، الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية ،  الخشروم )عبد اهلل(

 دار اإلسكندرية، الحماية القانونية لمممكية الفكرية في مجاؿ الحاسب اآللي وبرامجو ،  ،الديب)محمود عبد الرحيم(
 . 2005الجامعة الجديدة  ،        

  1ط ،الحامد لمنشر والتوزيع دارعماف،  الخالدي ) إيناس(، مقدمات في الممكية الفكرية، الرحاحمة ) محمد سعد (،
          2012 . 

  المنصورةاالقتصاد السياسي لحماية حقوؽ الممكية الفكرية في ظؿ اتفاقية التريبس ، ،السيد)أحمد عبد الخالق ( 
 . 2005 ، المكتبة المصرية       

 المنصورة  ،،حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،في ظؿ اتفاقية التريبس والتشريعات االقتصادية السيد)أحمد عبد الخالق( 
 . 2011،  1ط، والقانوف دار الفكر       

  القاىرة ،أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية ،الصغير)حسام الدين عبد الغني( 
 . 1999،  1، ط دار النيضة العربية         

 ناعات الدولية حماية المعمومات غير المصفح عنيا والتحديات التي تواجو الص الصغير )حسام الدين عبد الغني(، 
   دراسة االتفاقية مف الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية )اتفاقية التريبس( ،في الدوؿ النامية           

 . 2005دار الفكر الجامعي ،  اإلسكندرية، شمؿ موقؼ القانوف المصري ،
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 الجديد في العالمات التجارية في ضوء قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية الجديد  الصغير )حسام الدين عبد الغني(،
 . 2011، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، واتفاقية التريبس

 . 2008 ،7ط ،دار النيضة العربية  القاىرة، ، الممكية الصناعية ، القميوبي )سميحة( 

 ، حؽ المؤلؼ في العالقات الخاصة الدولية والنظرة العربية واإلسالمية لمحقوؽ الذىنية مف  الكردي) جمال محمود( 
 . 2003 ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،الجديد ،  العالميمنظور االقتصاد 

  .1998،  الجيبدار عماف،  الممكية الفكرية ، ماىيتيا مفرداتيا وطرؽ حمايتيا ، ،ي ) عامر محمود(انالكسو  

 ، دار وائؿ لمنشر -دارسة مقارنة –القانوف الواجب تطبيقو عمى مسائؿ الممكية الفكرية  ،ي)عامر محمود(انالكسو  
 2011والتوزيع ،  

 القاىرة الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية ، ،المهبي) حميد محمد عمي( 
  .2010المركز القومي لإلصدارات القانونية ،         

 . 1983ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،، الممكية الصناعية ،  المنزالوي ) عباس حممي(

  1983 ، 1ط ،لمنشر والتوزيع دار الفرقافعماف ،لتجارية ، االوجيز في الممكية الصناعية و  الناهي )صالح الدين( ، 

 دراسة  -وؽ المؤلفيف األدبية والفنية في الفقو اإلسالمي مقارنة بالقانوفقالحماية المقررة لح ،اهلل مبروك( النجار)عبد 
 . 1990دار النيضة العربية ،  القاىرة ،،  -مقارنة

 ،التنظيـ القانوني لعناصر الممكية التجارية والصناعية في ضوء أحكاـ اتفاقية  النجار) محمد محسن إبراهيم ( 
 . 2005الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،،  2008لسنة  82التريبس وقانوف الممكية الفكرية رقـ 

    دار النيضة العربية  ،القاىرة  تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية ، بدوي )بالل عبد المطمب( ، 
       2006 . 

 د ت ف .، ،منشأة المعارؼ ، سكندريةاإل حماية حقوؽ الممكية الفكرية ، بن جاسم) عبد السالم حسين(، 

 ، الترخيص اإلجباري الستغالؿ براءة اإلختراع في التشريعيف المصري والجزائري واتفاقية  بن عزة )محمد األمين( 
 . 2010دار الفكر والقانوف ،  المنصورة ،التريبس ،

    الرسالةمؤسسة  ، بيروت ،النظاـ القانوني لحماية االختراعات ونقؿ التكنولوجيا لمدوؿ النامية  ، جمول) أحمد خميل( 
       2000 . 

   2002،تبة األكاديمية منشورات المك القاىرة ،حقوؽ الممكية الفكرية ، رؤية جنوبية مستقبمية ، حامد)محمد رؤوف(، 
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  لكترونيةاية المستيمؾ في عقود التجارة اإلمقدمة في حقوؽ الممكية الفكرية وحم ، حجازي )عبد الفتاح بيومي ( 
 . 2005،  1ط  ،دار الفكر الجامعي  القاىرة ،

  1دار الفكر الجامعي، ، ط ،سكندريةاإل ،الممكية الصناعية في القانوف المقارف حجازي )عبد الفتاح بيومي (، 

2007. 

 دار  اإلسكندرية،نموذجي ،،مكافحة جرائـ الكمبيوتر واإلنترنيت في القانوف العربي ال( حجازي )عبد الفتاح بيومي
 . 2008 ، الفكر الجامعي

  2009،لمنشر والتوزيع  بيجات  الزقازيؽ،،حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف حجازي )عبد الفتاح بيومي (، 

 دار اإلسكندرية،  ،براءة االختراع ، اكتسابيا وحمايتيا القانونية بيف القانوف الجزائري والقانوف المقارف ، حساني) عمي(
 . 2010الجامعة الجديدة ،        

 . 1985المؤسسة الوطنية لمكتاب ،  الجزائر ،، الوجيز في الممكية الفكرية ، حسنين ) محمد(

 . 2000دار الجامعة الجديدة ،  اإلسكندرية،ة الدولية ،، العالقات االقتصادي حشيش)عادل أحمد (

 دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،،النظاـ القانوني لبراءة االختراع والرسـو والنماذج الصناعية ، حمادة )محمد أنور(
   2002 . 

 . 2010،  1الدار الجامعية ، ط اإلسكندرية ،، حقوؽ الممكية الفكرية ،  خالد) ممدوح ابراهيم (

   1، ط  ي الحقوقيةبمنشورات الحم ،لبناف الحماية الجزائية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، خمفي) عبد الرحمان (
     2007 . 

 الجامعة الجديدة  دار اإلسكندرية،،-دراسة نقدية –لقانوني لمنظمة التجارة العالمية، النظاـ ا خميفة) ابراهيم أحمد( 
       2008 . 

 . 2009دار الجامعة الجديدة ،  األزاريطة ،، قانوف المنظمات الدولية ،  )عبد الكريم عوض(خميفة 

 . 2008 ،1منشورات الحمي الحقوقية ، ط بيروت، ،الوجيز في قضايا الممكية الفكرية ، رباح )غسان( 

 والتوزيع ابف خمدوف لمنشرالجزائر، ، -الحقوؽ الفكرية-الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري  ،زراوي صالح) فرحة( 
 2006 . 

  2004، 1ط،  مطبعة الكاىنةالجزائر، ،  -تحاليؿ ووثائؽ–القانوف الدولي لحقوؽ الممكية الفكرية  زيروتي )الطيب(،

 المادي الجديد لمممكية الفكرية دراسة في إنفاذ القانوف الخاص –الحماية الدولية لمممكية الفكرية  ،زمزم ) عبد المنعم ( 
 . 2015مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ، القاىرة،  ،-دراسة مقارنة -     
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 التنظيـ القانوني لمتراخيص االتفاقية في ضوء -براءة االختراع في الصناعات الدوائية ،  اوي) ريم سعودي( ،مس
 . 2011،  2ط  دار الثقافة ، عماف، -منظمة التجارة العالمية

 . 2004ة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ىوم ؿ المنازعات ، دارح، القانوف الدولي ل سعد اهلل) عمر(

  1999،ميريت لمنشر والتوزيع والمعمومات  ،القاىرة الممكية الفكرية عف األدب إلى التكنولوجيا، ،شاكر) سعيدة(

 ، دار دجمة ،األردف -دراسة تحميمية مقارنة –، التدابير الحدودية لحماية الممكية الفكرية  روان )هادي اسماعيل(يش
 . 2010  ،1لمنشر والتوزيع ، ط

 . 1988،  8دار النيضة العربية ، ط  القاىرة ،،المنظمات الدولية ، شهاب)مفيد محمود ( 

 . 2006،  1، ط لمنشر والتوزيع دار الثقافةعماف ، ، شرح التشريعات الصناعية والتجارية ،  صالح ) زين الدين(

  2006،  1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ط عماف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا ، صالح ) زين الدين(،

 دار عماف ،الممكية الفكرية ، نشأتيا مفيوميا ونطاقيا وأىميتيا وتكييفيا وتنظيميا وحمايتيا ، صالح ) زين الدين(،

 . 2006،  1ط ،الثقافة لمنشر والتوزيع       

 . 2012دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ،الممكية الصناعية والتجارية ،  صالح ) زين الدين(،

 ، التنظيـ الدولي لحماية حقوؽ الممكية الفكرية في ظؿ اتفاقية المنظمة  عبد الرحيم )رياض عبد الهادي منصور(

 . 2012، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،فكرية  العالمية لمممكية ال 

   1، طدار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،قتصادي ،حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االعبد الرحيم )عنتر عبد الرحمن(،
 2009 . 

 . 2009،  1طدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،براءة االختراع ومعايير حمايتيا ، عبد الرحيم )عنتر عبد الرحمن(،

 مركز الدراسات العربية القاىرة،  ،-دراسة مقارنة –التنظيـ القانوني لمممكية الفكرية  عبد الرحيم )عنتر عبد الرحمن(،
 . 2015،  1لمبحوث والدراسات ، ط 

   -دراسة مقارنة–معارؼ التقميدية الرؤية الدولية بشأف حماية الثروات البيولوجية وال، عبد الرحيم )عنتر عبد الرحمن (
 .2015،  1مركز الدراسات العربية ، طالقاىرة،  

 دار  اإلسكندرية،النترنيت ،الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة ا عبد اهلل )عبد الكريم عبد اهلل( ،
 .2009 ،الجامعة الجديدة 

 2007،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر ،ة األدبية والفنية ، محاضرات في الممكية الفكري عكاشة)محي الدين( ،
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 دار النيضة العربية القاىرة ،  ،-نيب العالـ الثالث وتقنيف -وايجمنظمة التجارة العالمية جولة أورو  عمي )ابراهيم( ،
      1998 . 

  –اتفاقيات التجارة العالمية  تطبيؽنظاميا القانوني ودورىا في  –، منظمة التجارة العالمية  عمران)جابر فهمي(

 . 2009دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،      

  مكتب سادروت، د ـ ف  ،–دراسة مقارنة  -حماية حقوؽ التأليؼ عمى شبكة اإلنترنيت ،)دياال( ونسه عيسى
              2002 .  

  2005ديواف المطبوعات الجامعية ،  الجزائر ،حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، فاضمي) إدريس( ،

  سادروت ،، د ـ ف ت الحقوقية المنشورا ،،حماية الممكية الفكرية عبر األقمار الصناعية فقيه) جيهان حسنين(
  .د س ف     

  اإلسكندرية، -دراسة مقارنة –، الحماية القانونية لمعالمات التجارية في الجميورية اليمنية  فواز)عبد الرحمان عمي (
 . 2011دار الجامعة الجديدة ،      

 . 2004الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،، الدوؿ النامية والعولمة ،  قابل) محمد صفوت(

    اتفاؽ التريبس وخيارات السياسات ، حقوؽ الممكية الفكرية منظمة التجارة العالمية والدوؿ النامية  كارلوس م )كوريا(
 . 2002دار المريخ لمنشر ، الرياض ،، ) أحمد يوسف( الشحات،( عبد الخالق)السيد أحمد ترجمة 

 الثقافة لمنشر والتوزيع  دار عماف ،،حؽ المؤلؼ والنماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ ووسائؿ حمايتو ،  كنعان) نواف(
 . 2009،  1ط 

 بيروت ،  -دراسة مقارنة –وفؽ أحكاـ اتفاقية التريبس  الحماية القانونية لبراءة اإلختراع ،كوثراني)حنان محمود (
 . 2010،  1منشورات الحمي الحقوقية ، ط 

  1ط ،لمنشر والتوزيعدار الفاروؽ القاىرة ،، حقوؽ الممكية الفكرية ، ترجمة قسـ الترجمة بدار الفاروؽ (، سكوك )كرتي
 2006 . 

  في القانوف المقارف  دراسة مقارنة–المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لو في العالـ  ) كمود(،يهكولومبي
 . 1995ترجمة ونشر المنظمة العربية لمتربية والعمـو والثقافة ، تونس،   

 مركز الممؾ فيصؿ  الرياض ، (،حسام لطفي)ترجمة محمد  ، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، زيك)دليا(يبل
 . 2003،  1والدراسات اإلسالمية ، ط  لمبحوث 

 .2008،دار الجامعة الجديدة   اإلسكندرية ،الشبكة الرقمية وعالقتيا بالممكية الفكرية ،  مازوني)كوثر( ،
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 الممكية الصناعية واالتفاقيات  بحقوؽالنظاـ القانوني لمعالمات في ضوء التشريع المغربي والمتعمؽ  ،محمد()محبوبي
 . 2011،  2لمطباعة والنشر ، ط  رقراؽ أبي دار،  الرباط الدولية ،

 النظاـ القانوني لممبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية  محبوبي ) محمد(،
 . 2005،  د ف دالدار البيضاء، ،  واالتفاقيات الدولية

 دار  ،القاىرة ،-سة مقارنةدرا–بوغرافية لمدوائر المتكاممة و ، الحماية القانونية لمتصاميـ الط باز خورشيد(يمحمد)ر 
 . 2011 ،الكتب القانونية      

  2ط، دار الثقافة لمطباعة والنشرالقاىرة ،، الحماية القانونية لبرامج الحاسب اإللكتروني ،  محمد حسام)محمود لطفي(
  1998 . 

 البمداف  تشريعات اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية عمى أثار،  محمد حسام)محمود لطفي(
 .2002، 3، القاىرة ،د د ف، ، ط العربية 

 . 2010لمنشر ، الشارقة ،  المشرقةالممكية الفكرية ،اآلفاؽ  محمد )حسن عبد اهلل(،

  )الويبو(اتفاقيات ومعاىدات حقوؽ الممكية الفكرية الصادرة عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،محمد )شهاب(
 . 2011مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ،       

     اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إطار ، النظاـ القانوني لشرط الدولة األولى بالرعاية في محمد )صافي يوسف( 
 . 2006دار النيضة العربية ، القاىرة ،

 . 2009دار النيضة العربية، القاىرة ،التحكيـ في حقوؽ الممكية الفكرية ،  محمد عوض) نادية(، 

  82رقـ  ، الحماية الدولية لبراءة اإلختراع في ضوء اتفاقية التريبس والقانوف المصري (الدين محمد محمود)منى جمال
 .2004،  د فد ، د ـ ف  ،2002لسنة  

  -دراسة مقارنة–المعموماتية وانعكاساتيا عف الممكية الفكرية في المصنفات الرقمية  محمود محمد) لطفي صالح(، 
 . 2014 ،دار الكتب القانونية القاىرة ،   

 الجديدةدار الجامعة  اإلسكندرية ، ،الجات اتتسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقي محمدين )جالل وفاء(،
  2002 . 

 الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية محمدين )جالل وفاء(، 
 . 2004، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،  ،الفكرية ) التريبس(  
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 منشأة المعارؼ  ،-دراسة تأصيمية وتطبيقية–القانوف الدولي العاـ وقانوف المنظمات الدولية  مصطفى )أحمد فؤاد(، 
 د س ف ، ـ فسكندرية ، د إلا        

 . 2009دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،ـ االلكتروني، ي، التحك مطر )عصام عبد الفتاح( 

 دار الكتب  القاىرة ،منظمة التجارة العالمية ودورىا في تنمية التجارة الدولية ، مطهر)عبد المالك عبد الرحمان (، 
 2009، القانونية       

 دار  الدار البيضاء،دراسة في القانوف المغربي واالتفاقيات الدولية ، -الممكية الصناعية والتجارية  معالل)فؤاد(، 
 .2009،  1اآلفاؽ المغربية لمنشر، ط       

 .2000ف ،  دد  ف ، ـ، د -دراسة في القانوف المقارف–الممكية األدبية والحقوؽ المجاورة  مغبغب )نعيم(، 

  2ط  ،،منشورات الحمي الحقوقية،  بيروت -دراسة في القانوف المقارف -الممكية الصناعية والتجارية مغبغب)نعيم(، 
        2009 . 

 الييئة العامة لمكتاب  القاىرة، وآثارىا عمى اقتصاديات الثقافة واالتصاؿ واإلعالـ ،،حقوؽ الممكية الفكرية  ناصر)جالل(
      2005. 

 . 2009،  1إثراء لمنشر والتوزيع ، ط األردف ، حقوؽ الممكية الفكرية ،  ناصر محمد) عبد اهلل سمطان(، 

 2011دار الفكر الجامعي ،  اإلسكندرية،حماية حقوؽ الممكية الفكرية ، نصر الدين )حمزة مسعود(، 

      2003،ف  دد  ف ، ـ،د  )مصطفى( الشافعيترجمة  -المبادئ والتطبيقات –الممكية الفكرية  جوانز)جودي(، وانجر 

  الرسائل الجامعية 

 رسالة الحماية الدولية لمممكية الفكرية في إطار أحكاـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، أحمد محمد)أحمد حسين(، 
 . 2006مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،جامعة أسيوط، كمية الحقوؽ ،             

 الحماية القانونية الدولية لممصنفات األدبية والفنية ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه  مي عجاج)وجدي محمد(،يالب
 . 2014عة القاىرة ،كمية الحقوؽ، في القانوف ،جام              

 أثر انضماـ األردف إلى اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية عمى  (،صقر أحمد الحمود)لبنى
   الممكية الفكرية األردنية النافذة ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الخاص ،الجامعة األردنية  قوانيف      

      1999. 
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 القانوف األردني واالتفاقيات الدولية ،مذكرة مقدمة في الحماية القانونية لبراءة اإلختراع  عبد الرحيم(، الحياري)أحمد
 لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الخاص ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، كمية الدراسات القانونية         

 . 2006عماف ،  ،العميا

 مقدـ لنيؿ  بحث الحماية القانونية لمعالمات التجارية والصناعية في المعاىدات الدولية ، (،)عماد عويد سعيداوير ال
    معيد البحوث والدراسات العربية ، قسـ الدراسات القانونية  درجة الماجستير في القانوف الدولي الخاص ،       

 . 2011،القاىرة       

 اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية حماية العالمة التجارية في ضوء  (،محمد عبد الرحمن)شمريال
   2004كمية الحقوؽ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه ،جامعة القاىرة ، ،الفكرية ) التريبس(        

 دور المنظمة العالمية لمممكية الفكرية في حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،مذكرة مقدمة لنيؿ  الصايغ )محمد إبراهيم(،
 . 2012،، كمية الحقوؽ  1درجة الماجستير في القانوف الدولي والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر        

 انب المتصمة مف حقوؽ الممكية ضمف اتفاقية الجو  حمايتياالعالمة المشيورة و  الغويري)عبد اهلل حميد سميمان(،
 الفكرية )التريبس( وقانوف العالمات التجارية األردني ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف ،جامعة         
 . 2006،كمية الحقوؽ، القاىرة        

  -دراسة مقارنة–حماية المعمومات غير المفصح عنيا في قوانيف الممكية الفكرية  المجالي )فارس مصطفى محمد(،
 . 2008،كمية الحقوؽ رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،جامعة عيف شمس،         

 سة تطبيقية الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية وفقا التفاقية تريبس مع درا المخالفي)فؤاد عبد الغني سيف(، 
 معة أسيوط ، كمية مذكرة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ ، جا،الجميورية اليمنية  عمى          
 .2006، الحقوؽ            

 أثر اتفاقيات الجات عمى حقوؽ الممكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات الدولية وفقا  المميجي)محمد حامد السيد(، 
 . 2003أطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،جامعة عيف شمس، كمية الحقوؽ، ألحكاميا ،          

 ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة -دراسة مقارنة–مدى الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ  أمجد عبد الفتاح)أحمد حسان(،
 .2008ممساف ، تكمية الحقوؽ،  جامعة أبي بكر بمقايد ، الدكتوراه في القانوف الخاص ،                 

  1جامعة الجزائرالممكية الفكرية وتأثيرىا عمى اإلقتصاد العالمي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، بركان )نبيمة(،
 . 2010كمية العمـو السياسية واإلعالـ ، فرع العالقات الدولية ،       
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      حماية حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف بن دريس)حميمة(،
 . 2014كمية الحقوؽ ،تممساف ، الخاص ،جامعة أبي بكر بمقايد ،          

 لممكية األدبية آلية أعماؿ المبادئ العامة واألساسية التفاقية تريبس في مجاؿ حقوؽ ا بن ممحم)رائد محمد فميح(،
 ، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ،جامعة آؿ البيت ، كمية الدراسات الفقيية -دراسة مقارنة–والفنية          
 .س فد  القانوف الخاص ،قسـ  والقانونية ،         

 التحكيـ في منازعات الممكية الفكرية، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في  بيومي أحمد )كوثر عبد اهلل محمد(،
 .2004وث القانونية ، القاىرة ، القانوف ،معيد البحوث والدراسات العربية ، قسـ الدراسات والبح             

 لنيؿ درجة الماجستير ذكرة مقدمة، اإلبداع الفمكموري عمى ضوء قانوف الممكية الفكرية ، م )ليندة( حاج صدوق
 2012 ،كمية الحقوؽ جامعة الجزائر،              

 -دراسة مقارنة–تشريعات األردنية الحماية القانونية لمرسـو والنماذج الصناعية وفقا لم حتاممة)قيصر محمد عبدو(،
 رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات درجة الدكتوراه في القانوف الخاص ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا        
 .2005عماف ،  كمية الدراسات القانونية العميا،       

 ذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير التنظيـ القانوني لتصاميـ الدوائر المتكاممة ،محسن الحاج عمي)قصي لطفي(، 
 . 2003 ،قسـ القانوف كمية الدراسات الفقيية والقانونية ، جامعة آؿ البيت ،                  

 االنترنيت ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في  النظاـ القانوني لعقد البيع االلكتروني المبـر عبرحمودي)ناصر(،
 . 2009 ،وتيزي وز  ري ، كمية الحقوؽ ،عمالقانوف ،جامعة مولود م        

 حماية تصاميـ الدوائر المتكاممة بيف قانوف حقوؽ المؤلؼ وقانوف الممكية الصناعية ،أطروحة مقدمة  كاري)سهيمة(،و د
 . 2011،لنيؿ درجة الدكتوراه  جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ ، قسـ القانوف الخاص ، فرع الممكية الفكرية        

 الحماية الدولية لبراءات االختراع وفقا التفاقية باريس والتريبس والقانوف المصري واألردني رشدان)سممان الرشدان (،
 قسـ البحوث والدراسات  ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه ، معيد البحوث والدراسات العربية ،-دراسة مقارنة–      
 . 2013 ،القاىرة ،لقانونية ا      

 اإلختراع في القانوف الجزائري واتفاقية تريبس ، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو براءة  رقيق ) ليندة(،
 .2015القانونية تخصص ممكية فكرية ،جامعة الجاج لخضر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، باتنة،       

 ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير، جامعة -التقميد والقرصنة –االعتداء عمى حؽ الممكية الفكرية  ي )نادية(،انزو 
 . 2003كمية الحقوؽ  الجزائر،     
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 آلية تسوية منازعات الممكية الفكرية في إطار اتفاقية التريبس ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في سرصال)نعيمة(، 
 . 2015،، كمية الحقوؽ  1فرع الممكية الفكرية ،جامعة الجزائر القانوف الخاص،         

 أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في  الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة االنترنيت، عطوي)مميكة(،
  الجزائر ،إبراىيـالي دجامعة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ، قسـ كمية العمـو السياسية واإلعالـ، ، اإلعالـ واإلتصاؿ       
       2010. 

 الحماية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير،جامعة  عكاشة)عصمت سالمة(،
 . 2002بيروت،  الحكمة ،معيد الحكمة العالي ،قسـ الدراسات العميا ،       

 حماية حقوؽ الممكية الفكرية  في ظؿ اتفاؽ التريبس والتنمية االقتصادية في البمداف  )حازم  السيد حممي(،ةعطو 
 . 2004النامية ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ، جامعة المنصورة ، كمية الحقوؽ ،       

 اجستير في القانوف ،فرع قانوف الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة المفتحي)نسيمة(، 
 . 2012وؽ والعمـو السياسية، تيزي وزو ، ق، كمية الحمعمريالتعاوف الدولي ، جامعة مولود        

 ر اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )التريبس(عمى نقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ ثأ (،عبد السالم)مخموفي 
  مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في العمـو االقتصادية ،تخصص تحميؿ اقتصادي، جامعة الجزائر النامية ،رسالة         
 . 2008، كمية العمـو االقتصادية والتسيير         

 : المقاالت العممية 

 ، منشورات كمية 1الجزء، حؽ المؤلؼ في العالقات الخاصة الدولية ،مجمة روح القوانيف الكردي)جمال محمود(،
 . 2009مصر  جامعة طنطة ، الحقوؽ      

 . 2006،  52العدد ،دور براءة اإلختراع في نقؿ التكنولوجيا ،المجمة المغربية لمقانوف واإلقتصاد المسمومي)محمد(،

 مجمة رحاب  خصوصيات الحماية الجنائية لحقوؽ الممكية الصناعية مف التزييؼ والتقميد ، أولقاضي)عبد الرحيم(،
 . 2010أفريؿ  ،5المحاكـ ، العدد         

  ياسية سحماية المعمومات غير المفصح عنيا في اتفاقية تريبس ، مجمة الحقوؽ والعمـو ال آيت تفاتي)حفيظة(،

  .2017، 1، الجزء  2العدد  ،10المجمد           

 ، قسـ الكفاءة المينية ،جامعة  5العدد،حقوؽ المؤلؼ في التشريع الجزائري ،مجمة المنتدى القانوني  ،براهمي)حنان(
 . 2008 ،بسكرة ،محمد خيضر       
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 .  2014 مارس ، 144الماىية القانونية لبرامج الحاسوب، مجمة المحاكـ المغربية ،العدد بن تاجر)محمد(،

   32،منظمة التجارة العالمية ونظاـ تسوية المنازعات، مجمة العمـو اإلنسانية، المجمد ب، العدد  بودليو)سميم(
  2009ديسمبر      

 . 2014، 1دور القضاء االستعجالي في حماية حقوؽ المؤلؼ ،مجمة القانوف التجاري،العدد ر)عبد الرزاق(،هبوظا

  40مة الشريعة والقانوف ، العدد مج،-دراسة تحميمية نقدية–ائية الوساطة في إنياء الخصومة الجن سعد زغمول)بشير(،
 . 2009أكتوبر            

 مجمة  ،-االتفاقيات والسياسات–إصالح أنظمة حقوؽ الممكية الفكرية في الدوؿ النامية ، عممي)طارق(،كنعان)مايا(
 2003، 1ط ،والبحوث االستراتيجيةمنشورات مركز اإلمارات لمدراسات  ،49العدد  ،دراسات عالمية       

 ،الصادرة  2حؽ المؤلؼ في ظؿ النصوص التشريعية الجزائرية ،المجمة الجزائرية  لإلتصاؿ ،العدد  عطوي)مميكة(،
 .2011، 3عف كمية العمـو السياسية واإلعالـ ،قسـ اإلعالـ واإلتصاؿ ، جامعة الجزائر       

 . 2013،  1، العدد 21التجارية المشيورة ،مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ، المجمد العالمةعيسى)نهى خالد(،

 الوساطة في المنازعات االلكترونية ، مجمة الحمي لمعمـو القانونية والسياسية  فراس)كريم شاهين(،فايز أحمد)هند(،
 . 2008 ، 3،العدد 6السنة      

 –دراسة في اتفاقية التريبس والقوانيف الوطنية –حقوؽ الممكية الفكرية وحماية المؤشرات الجغرافية  )هشام( ،ىفضم
 . 2012 ،،منشورات كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة1مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية ،العدد       

 لفكرية )التريبس( وأىـ التعديالت المدرجة فياتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية ا قادري)طارق(،
 2007، مارس  5التشريع الجزائري بشأنيا ،مجمة المحاماة ، العدد       

 الممكية الفكرية في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مجمة جامعة عبد القادر لمعمـو االسالمية  قدور) عبد المجيد(،
 . 2004 فيفري ، 15العدد     

 د لمبحوث القانونية مجمة القانوف واالقتصا الحماية القانونية لمعالمة التجارية المسجمة ، ،فاروق( ىلقمان)رح
 . 2008،  80العدد ،واالقتصادية       

 . 2004،  6تطور حقوؽ الممكية الفكرية ، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت ، العدد محبوبي)محمد(،

 الحماية الدولية لعالمات التجارة أو الصناعة أو الخدمة ،المجمة المغربية لمقانوف والمقاوالت، العدد محبوبي)محمد(،
 . 2006، أكتوبر 11        

  2مة لمدراسات القانونية ، العددالحماية الدولية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ،مجمة المحاك محبوبي)محمد(،
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        2007 . 

 أـ التكنولوجيا أداة لحماية ( TRIPSاتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )  السالم(،مخموفي)عبد 
 .2005، 3إلحتكارىا ،مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا ،العدد         

 . 2009،  3النظاـ القانوني لحماية المصنفات الرقمية ،مجمة دراسات قانونية ،العدد مسعودي)يوسف(،

    أزمة حماية الممكية الفكرية في الدوؿ النامية بيف حؽ اإلبتكار وابتكار أزمة  تيم )خالد(،ي(، ل )عبد الحفيظمسكين 
 . 2016، ديسمبر  11، مجمة جديد اإلقتصاد ، العدد -ة حالة الصناعات الدوائيةسدرا–احتكار        

 القتصادية حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية بيف المظاىر اإلقميمية والبعد الدولي واألىمية ا ولد محمود)الطيب(،
 2012، 4العدد ،حقوقيةمجمة أنفاس            

 العممية  التظاهرات* 
 المؤتمرات 

 جانفي إلى  29مؤتمر الكمبيوتر والقانوف المنعقد بالفيـو ،  الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر ، إبراهيم )أحمد إبراهيم(،
 . 1994فيفري        

 لكمية الحقوؽ المؤتمر السادسنحو عولمة الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية ، أبو الميل )إبراهيم الدسوقي(،
عمى مصر والعالـ العربي المنعقد بكمية والسياسية لمعولمة  واالقتصادية تحت عنواف التأثيرات القانونية           
 .2002مارس  27 ،26 مييو ،جامعة المنصورة  ،الحقوؽ 

     قراءة –منظمة التجارة العالمية وتحديات الممكية الفكرية في مجاؿ براءات اإلختراع  أبو الميل)إبراهيم الدسوقي(،
 مؤتمر الجوانب القانونية  ، -TRIPSالمتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية  الجوانباتفاقية   في 

 كمية الشريعة والقانوف ،منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة التفاقية  واالقتصادية 
 2004 ،ماي 11 - 9مف ،  1، الطبعة 2المجمد

 تسوية المنازعات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ،مؤتمر الجوانب القانونية  الجويمي )سعيد سالم (،
 والقانوف   الشريعةواالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، كمية          
 . 2004ماي  11-9مف  ، 1الطبعة ،4المجمد          

 تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظرية والتطبيؽ ، مؤتمر الجوانب  ،العزيز(السن)عادل عبد 
 4،المجمدالشريعة والقانوفجامعة اإلمارات العربية المتحدة ، كمية  ،القانونية واالقتصادية التفاقية التجارة العالمية      
 . 2004ماي  11-9 مف ، 1الطبعة       

 ، دور التحكيـ االلكتروني في حؿ منازعات التجارة االلكترونية، المؤتمر المغارب األوؿ  السميمان )هند عبد القادر (
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 ات "، أكاديمية الدراسات العميا حوؿ المعموماتية والقانوف تحت شعار "نحو قانوف مغاربي نموذجي لممعموم          
 . 2009أكتوبر  28،29طرابمس،          

 تقييـ مزايا نظاـ تسوية المنازعات الناشئة في إطار منظمة التجارة العالمية مف منظور الدوؿ  ة )مصمح أحمد(،نالطراو 
 جامعة اإلمارات العربية ،مؤتمر الجوانب القانونية واإلقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية  ،النامية         

 . 2004ماي  11-9 مف،  1الطبعة،  4المجمد،  الشريعة والقانوفكمية  ،المتحدة 

 حماية حقوؽ الممكية الفكرية في البيئة الرقمية برامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا   العيدوني أحمد )وداد(،
 مداخمة مقدمة لممؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية تحت عنواف بيئة المعمومات                 

 .2010أفريؿ  21،22، الرياض، -المفاىيـ والتشريعات والتطبيقات-             

 تفاقية منظمة التجارة العالمية الممكية الفكرية ، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية ال  الكمالي)محمد محمود(،
 .2004ماي  11 - 9،مف 1، الطبعة  1المجمد ،كمية الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة        

 آلية حماية الممكية الفكرية مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة  المهدي)نزيه محمد الصادق(،
  11 - 9، مف  1،الطبعة 2التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة والقانوف ، مجمد         
 .2004ماي         

 وتجربة دوؿ مجمس التعاوف  االنضماـوالمبادئ وشروط  األىداؼ منظمة التجارة العالمية،النصيبي )سعيد سويد(، 
  الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية  مؤتمر الخميجي          
 .2004ماي  11 - 9مف ،  1الطبعة  ،1المجمد  ،الشريعة والقانوف كمية،  المتحدة         

 تحميؿ اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة مؤتمر الجوانب القانونية  حاتم)سامي عفيفي(،
   1المجمد ،كمية الشريعة والقانوف  ،واالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة     
 .2004ماي  11 - 9، مف 1الطبعة      

 مؤتمر الجوانب القانونية  التجاري متعدد األطراؼ ، -مراكش-(، خصائص نظاـ أوروجوايحاتم)سامي عفيفي
  1، المجمدالشريعة والقانوفكمية ،التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة  واالقتصادية      
 .2004 ،ماي 11إلى  9 ، مف1الطبعة       

 مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقية  ،العالمات التجارية في اتفاقية التريبس حجازي)عبد الفتاح بيومي(،
 مف  ،1، الطبعة 2المجمد،كمية الشريعة والقانوف ،منظمة التجارة العالمية جامعة اإلمارات العربية المتحدة       
 .2004ماي  9-11       
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 التحكيـ االلكتروني في منازعات التجارة االلكترونية، مداخمة مقدمة لممؤتمر المغاربي األوؿ  سميمان)هند عبدالقادر(،
 أكاديمية الدراسات العميا ،-نحو قانوف مغاربي نموذجي لممعمومات -حوؿ المعموماتية والقانوف تحت شعار       
 .2009أكتوبر  28،29 ،طرابمس       

 حوؿ الجرائـ  14حقوؽ الممكية الفكرية لممصنفات الرقمية في بيئة اإلنترنيت ، المؤتمر الدولي  )خالدة هناء(، سيدهم
 ،2017مارس  24،25طرابمس، ،اإللكترونية      

 مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقية آلية اتخاذ القرار بمنظمة التجارة العالمية ،  )نادية أمين محمد(، عمي
  9، مف 1، الطبعة  1المجمد ،كمية الشريعة والقانوف ،منظمة التجارة العالمية جامعة اإلمارات العربية المتحدة      
 .2004ماي  11إلى      

 أثر اتفاقية حماية الممكية الفكرية في أوؿ مجمس تعاوف خميجي  مؤتمر الجوانب القانونية  )رشا(،أحمد عمي الدين
 كمية الشريعة والقانوف ،واالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة            
 .2004ماي  11 - 9مف  ،1الطبعة            

جراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، ،قاسم( إبراهيممجدي )   مؤتمر الجوانب  جياز وا 
 كمية الشريعة  ، منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة اتواالقتصادية التفاقي القانونية      
 .2004ماي  11 - 9مف  ، ،دبي 1الطبعة  ،والقانوف      

 تسوية المنازعات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ،مؤتمر الجوانب القانونية  يوسف(،محمد)صافي 
 واإلقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة والقانوف       
 . 2004ماي  11 -9، مف 1، الطبعة 4المجمد      

 استغالؿ الممكية الفكرية بالوسائؿ االلكترونية ،مؤتمر حماية حقوؽ الممكية الفكرية في  إبراهيم(،حاج  معاوية)رشا
 . 2009جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف ، ،–التحديات واآلفاؽ المستقبمية –فمسطيف        

 مع اإلشارة إلى  TRIPSاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمتعمقة بحماية الممكية الفكرية  آثارنجار)أحمد منير(،
 واقع التجارة الكويتية ، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقية منظمة التجارة العالمية ،جامعة اإلمارات      
 .2004ماي  11 -9مف  ،1الطبعة  ،كمية الشريعة والقانوف ، العربية المتحدة     

 الممتقيات الوطنية 

 الممتقى الوطني حوؿ الممكية  في حماية حقوؽ الممكية الفكرية،،دور المنظمة العالمية لمتجارة  أيت وارت)حمزة( 
 السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة ، كمية الحقوؽ والعمـو الفكرية بيف مقتضيات العولمة.وتحديات التنمية      

 .2013 أفريؿ 28،29بجاية ، يومي      
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 ،مكانة الممكية الفكرية في توجيات القانوف الخاص بالفضاء االلكتروني ،الممتقى الوطني حوؿ الممكية بالش) ليندة( 
 ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ةالفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف مير         

 .2013أفريؿ  29، 28بجاية يـو 

 الممكية الفكرية )مركز المنظمة العالمية لمممكية  حماية حقوؽفي  القضائية، دور األجيزة غير  بن شعالل )الحميد(
    الفكرية لمتحكيـ والوساطة (، الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية    

 .2013أفريؿ  29، 28 ي يوم ،بجاية ، ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ةمير  مفجامعة عبد الرح  

 اع اإلنساني أـ آلية إلستدامة اليوة التكنولوجية بيف الحماية الدولية لمممكية الفكرية، حافز لإلبد ،)مفيدة( بن لعبيدي 
 وطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية و ممتقى  ،الدوؿ النامية والمتقدمة             

 2013أفريؿ  28،29جامعة عبد الرحماف ميرة ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجاية، يومي  .

 مداخمة  ،الممكية الفكرية  حقوؽ في حماية" "الويبولمممكية الفكرية ، نجاعة دور المنظمة العالمية  مسعود(بوخمو) 
 جامعة عبد الرحماف  ،الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية  مقدمة في      
 2013أفريؿ  29، 28 ييوم ،بجاية ،، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ةمير       

شكالية الموازنة بيف حماية حقوؽ الممكية الفكرية ومتطمبات التنمية في البمداف رضوان)سموى(،  اتفاقية التريبس وا 
     الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف  النامية       
 2013أفريؿ  28،29يومي ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،بجاية   ةمير        

 اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية والدوؿ النامية، الممتقى الوطني حوؿ  روش)سميرة(،اعم
 ، كمية الحقوؽ والعمـو  االممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف مير 

 .2013أفريؿ  29، 28السياسية بجاية يومي 

 فعالية اتفاقية التريبس في حماية حقوؽ الممكية الفكرية ، الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف  قادوم)محمد(،
 ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،بجاية يومي  ةمقتضيات العولمة وتحديات التنمية ، جامعة عبد الرحماف مير       
 .2013أفريؿ  28،29      

    الممتقى الوطني حوؿ الممكية الفكرية بيف مقتضيات العولمة وتحديات التنمية   ،محتوى الممكية الفكرية  يسعد)حورية(،
 .2013أفريؿ  28،29بجاية ، يومي  ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، ةجامعة عبد الرحماف مير      
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  الندوات واأليام الدراسية 
 حقوؽ المؤلفيف األجانب في الدوؿ العربية الحمقة الدراسية عف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة  إبراهيم )أحمد إبراهيم (،

 ووزارة اإلعالـ والثقافة لدولة اإلمارات  نظمتيا الويبو ،المشابية لمدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف الخميجي        
 . 1993ماي  11 - 09العربية المتحدة ، أبو ظبي ،         

 حؽ المؤلؼ في تشريعات الدوؿ العربية ،ورقة عمؿ مقدمة في الحمقة الدراسية الوطنية  إبراهيم )أحمد إبراهيم(،
 لمشابية المنشأة مف قبؿ المنظمة العالمية لمممكية المشتركة بيف الويبو ومصر بشأف حؽ المؤلؼ والحقوؽ ا        
تخاذ القرار، القاىرة ، مف           يناير 19إلى  17الفكرية بالتعاوف مع رئاسة مجمس الوزراء ومركز المعمومات وا 

  1994 . 

 ندوة الجمعية الدولية لحماية الممكية الصناعية ، اتفاقية التريبس وتسوية نزاعات الملكية الفكرية  أدريان)أوتن(،
 بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية  "تحديات الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي"بعنواف        
 . 1997أكتوبر  23-21القاىرة ،        

 الطريؽ البديؿ لحسـ النزاعات -ممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، ل، مركز التحكيـ والوساطة التابع  إيريك)ويمرز(
 تحديات حماية الممكية "ندوة الجمعية الدولية لحماية الممكية الفكرية تحت عنواف   ،-الخاصة بالممكية الفكرية     
 أكتوبر  23- 21القاىرة، بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية ، "الفكرية مف منظور عربي ودولي     
     1997. 

 تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة  ( ،البدراوي) السيد حسن
 تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة الصناعة  لمقضاة  والمدعيف العاميف والمحاميف ،

 .2004جويمية  13، 12والتجارة ، صنعاء،

 ورقة عمؿ مقدمة إلى ندوة الويبو الوطنية لمقضاة والمدعيف ، إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية  البدراوي) السيد حسن(،
 .2004يوليو  12،13نظمتيا الويبو بالتعاوف مع وزارة الصناعة والتجارة ، صنعاء ، ، العاميف والمحاميف 

 متخصصة اللندوة الوطنية امعايير الحماية الدولية في مجاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، حسن(، البدراوي) السيد
 لمسمطات القضائية األردنية ، نظمتيا الويبو بالتعاوف مع المجمس القضائي األردني ومركز عبد اهلل الثاني 

 . 2004أكتوبر  9 - 7 ،البحر الميت ،لمممكية الفكرية 
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 حقوؽ الممكية الفكرية، ماىي القضايا المطروحة ؟ ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية  التمهوني)بسام(،
 .2004مارس  22نظمتيا الويبو بالتعاوف مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة اإلعالـ، مسقط ،  ،لمصحافييف

نفاذىا ، ندوة الويبو الوطنية عف  التمهوني )بسام(  ، حماية حؽ المؤلؼ عمى اإلنترنيت ، إدارة الحقوؽ الرقمية وا 
 نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة التجارية والصناعة  ،الممكية الفكرية لمصحفييف 
 .  .2004مارس  22ووزارة اإلعالـ ، مسقط ، 

 طار القانوني الدولي لحماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية ،اإل التمهوني )بسام(
  2005أفريؿ  11- 9 ، نظمتيا الويبو بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ وغرفة الصناعة والتجارة ، المنامة،الفكرية 

 نونة ع  مندوة الم  ل  ،الوساطة كوسيمة لتسوية منازعات الممكية الفكرية ،ورقة عمؿ مقدمة (هشعور حديث الجازي )عمر
 كانوف 28، المممكة األردنية الياشمية ، اليرموؾبالوساطة كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات ،نظمتيا جامعة 

 .2004األوؿ 

 ندوة  إلى، حقوؽ الممكية الفكرية ، ماىي القضايا المطروحة ؟ ورقة عمؿ مقدمة  الصغير )حسام الدين عبد الغني(
    نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ ،الممكية الفكرية حوؿ الويبو الوطنية 

 .2004مارس  22مسقط ، 

     المعايير الدولية إلنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية ندوة الويبو الوطنية عف الممكية  الصغير )حسام الدين عبد الغني(،
  نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة  ،الفكرية لمصحفييف        
 .2004مارس  22 ، مسقط،اإلعالـ        

 قضايا عالمية جديدة في مجاؿ الممكية الفكرية ، ورقة عمؿ مقدمة إلى اإلجتماع  الغني(،الصغير )حسام الدين عبد 
 . 2005ماي  24، 23المشترؾ بيف الويبو وجامعة الدوؿ العربية حوؿ الدوؿ العربية ، القاىرة ،         

 اإلطار القانوني الدولي لحماية الممكية الصناعية ،ورقة عمؿ مقدمة إلى ندوة ، الصغير )حسام الدين عبد الغني(
 نظمتيا الويبو مع وزارة اإلعالـ ،الويبو الوطنية عف إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية لمقضاة والمدعيف العاميف 

 .2004جواف  12،13 ،المنامة

 ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف  ،المدخؿ لمممكية الفكرية الصغير )حسام الدين عبد الغني(،
  16 ،المنامة،نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ ،ووسائؿ اإلعالـ          
 .2004جواف          
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 الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الصناعية مف اتفاقية باريس إلى اتفاقية جوانب  الصغير )حسام الدين عبد الغني(،
 ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لممسؤوليف  ،حقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة )التريبس(         
  14،15وزارة اإلعالـ ، المنامة ،يومي نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية )الويبو( بالتعاوف مع ،الحكومييف         
 .2004جويمية         

 ندوة الويبو اإلقميمية  ،اإلطار الدولي لمحماية في مجاؿ العالمات التجارية  الصغير )حسام الدين عبد الغني(،
 نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية والمعيد الوطني لمممكية الصناعية  ،لمعالمات التجارية ونظاـ مدريد         

 ديسمبر  7،8 ،والتجارية )فرنسا( بالتعاوف مع المكتب المغربي لمممكية الصناعية والتجارية ، الدار البيضاء
2004   . 

جراءات تسوية المنازعات ، حمقة الويبو الوطنية  الصغير )حسام الدين عبد الغني(،  إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية وا 
 تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية مع معيد الدراسات  ،التدريبية حوؿ الممكية الفكرية لمدبموماسييف        
 .2004ديسمبر  16 - 13مف  ،القاىرة ،الدبموماسية         

 الويبو الوطنية التدريبية حوؿ حقوؽ  ،حمقةحماية األصناؼ النباتية الجديدة  دين عبد الغني(،الصغير )حسام ال
 الويبو( مع معيد الدراسات ) تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، لمدبموماسييفالممكية الفكرية         

 .2004ديسمبر  16-13 ،القاىرة الدبموماسية،         

 مداخمة مقدمة ضمف في المحيط الرقمي ، حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة  الدين عبد الغني(،الصغير )حسام 
 ندوة الويبو الوطنية التدريبية حوؿ الممكية الفكرية المنظمة مف قبؿ الويبو بالتعاوف مع وزارة الخارجية في         
 .2005سبتمبر  5،6سمطنة عماف ، مسقط ،        

    حساـ الديف عبد الغني(، حماية العالمات التجارية المشيورة ،ندوة الويبو الوطنية التدريبية حوؿ الممكية )الصغير
 تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ) الويبو( بالتعاوف مع وزارة الخارجية ،الفكرية لمدبموماسييف

  .2005 ،سبتمبر 7-5مسقط ، مف          

 الوطنية حوؿ الممكية الفكرية نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية  ندوة الويبو ،مدخؿ لمممكية الفكرية ة )سامر(،نالطراو 
 .2005أفريؿ  9،10المنامة، ،بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ وغرفة تجارة وصناعة البحريف  الفكرية )الويبو(

 إجراءات التنفيذ المتبعة في الدوؿ النامية بما في ذلؾ اإلجراءات التي تتخذىا الشرطة والجمارؾ  تيرتيس)سخابر(،
 تحديات الممكية"ندوة الجمعية الدولية لحماية الممكية الصناعية بعنواف ترجمة محمد )حساـ محمود لطفي ( ،       
  23-21ة الممكية الصناعية ، القاىرة ،بإشراؼ الجمعية المصرية لحماي "الفكرية مف منظور عربي ودولي 
 1997أكتوبر       
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ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية لمصحافييف ووسائؿ  ،مدخؿ إلى حقوؽ الممكية الفكرية جميعي)حسن(، 
 . 2004جويمية  14نظمتيا الويبو مع التعاوف مع وزارة اإلعالـ، المنامة ، ،اإلعالـ

 مف اتفاقية برف واتفاقية التريبس إلى معاىدة الويبو ، الحماية الدولية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة جميعي)حسن(،
 .بشأف حؽ المؤلؼ ومعاىدة الويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي ، ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية        

 نظمتيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ ، المنامة ،لممسؤوليف الحكومييف 
 2004جويمية  14،15

 حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط الرقمي ، ندوة الويبو الوطنية حوؿ حقوؽ الممكية  جميعي)حسن(، 
  13،مكية الفكرية مع معيد الدراسات الدبموماسية ، القاىرة نظمتيا المنظمة العالمية لمم ،الفكرية لمدبموماسييف         
 . 2004ديسمبر  16إلى         

 نظميا الصندوؽ العربي  ،الجات وأثرىا عمى البالد العربية اتفاقيةواي ، ندوة جأورو دورة نتائج اتفاقية  ،جيسوس)سياد(
 . 1995جانفي  18، 17 ،الكويت ،الدوليلالتحاد االقتصادي وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ          

 ندوة الجمعية ، ترجمة ىشاـ مرزوؽ ،-نظرة تاريخية–لحماية الممكية الصناعية  الدولي  ، اإلتحاد ه(تييجيوفري)جوا
 بإشراؼ الجمعية ،  "تحديات الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي"الدولية لحماية الممكية الصناعية بعنواف        
 . 1997أكتوبر  23-21المصرية لحماية الممكية الصناعية ، القاىرة ،       

 نظميا  ،الجات وأثرىا عمى البالد العربية إتفاقيةندوة  ،واي عمى البالد العربيةجآثار دورة أورو  زروق)جمال(،
 .1995جانفي 18، 17،ت يالصندوؽ العربي لالتحاد االقتصادي وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي، الكو       

 الجات وأثرىا عمى البالد  اتفاقيةندوة  ، الدور المستقبمي لإلتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية(، تزلو  )جرمارت
  18، 17،تيالعربية نظميا الصندوؽ العربي لالتحاد االقتصادي وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ، الكو       
 .1995جانفي       

 ، ندوة الجمعية الدولية -خواطر وتأمالت –المشكالت القانونية في مجاؿ المعموماتية ، محمد حسام ) محمود لطفي(
 بإشراؼ  "،تحديات حماية الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي"لحماية الممكية الفكرية بعنواف:              
 . 1997أكتوبر  23 -21مف  ،القاىرةالجمعية المصرية لحماية الممكية الصناعية ، 

 إجراءات تسوية المنازعات وفقا التفاؽ جوانب حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة  محمدين)جالل وفاء(،
 )التريبس(، ندوة الويبو الوطنية في الممكية الفكرية لييئة القضاة بالتعاوف مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة         
 2001حزيراف  13، 12العدؿ ووزارة الثقافة ، صنعاء،         
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 ، الوساطة في منازعات الممكية الفكرية، ورقة عمؿ مقدمة ألشغاؿ الندوة الدولية بعنواف الوسائؿ (أنور أحمد) ناجي
  نظمتيا الكمية المتعددة التخصصات بالنافور ، الودية لفض المنازعات )الوساطة، التحكيـ ، الصمح(           
 2012، 4منشورات مجمس الحقوؽ، العدد  

 ندوة الجمعية الدولية لحماية الممكية الصناعية  ، TRIPSأعماؿ حقوؽ الممكية الفكرية في ضوء وانجز)جودي(،
 بإشراؼ الجمعية المصرية لحماية الممكية الفكرية  ،"تحديات الممكية الفكرية مف منظور عربي ودولي "بعنواف      
 . 1997أكتوبر  23-21 ،القاىرة      

 االتفاقيات الدولية 
 1883اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 

 1886اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية 
 1891اتفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة والمظممة 

 1891اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعالمات 
 1925الصناعية  والنماذجاتفاؽ الىاي بشأف التسجيؿ الدولي لمرسـو 

 1957اتفاؽ لشبونة بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ العالمات 
 1958اتفاؽ لشبونة بشأف حماية تسميات المنشأ وتسجيميا عمى الصعيد الدولي 

 1961يالت الصوتية وىيئات اإلذاعة اتفاقية روما بشأف حماية فناني األداء ومنتجي التسج
 1967اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )اتفاقية الويبو( 
 1968اتفاؽ لوكارنو لمتصنيؼ الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية 

 1970معاىدة التعاوف بشأف البراءات 
 1971اتفاؽ ستراسبورغ بشأف التصنيؼ الدولي لمبراءات 

 1971االستنساخ غير المشروع لفونوغراماتيـ تجي الفونوغرامات مف نجنيؼ بشأف ماتفاقية 
  1973اتفاؽ فيينا لمتصنيؼ الدولي لمعناصر التصويرية لمعالمات 

 1974اتفاقية بروكسؿ بشأف توزيع اإلشارات الحاممة لمبرامج المرسمة عبر التوابع الصناعية 
 1974لمتحدة اتفاؽ التعاوف بيف الويبو وىيئة األمـ ا

 1977معاىدة بودابست بشأف اإلعتراؼ الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات 
 1981معاىدة نيروبي بشأف حماية الرمز األولمبي 

 1994معاىدة قانوف العالمات 
  1994اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية)التريبس( 

 



361 
 

 1996معاىدة الويبو بشأف حؽ المؤلؼ 
 1996معاىدة الويبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي 

  2000معاىدة قانوف البراءات 
 2006معاىدة سنغافورة بشأف قانوف العالمات لسنة  

 2012معاىدة بيجيف بشأف األداء السمعي البصري 

 القوانين الوطنية 
يتضمف القواعد الخاصة   2009غشت سنة  5الموافؽ لػػ  1430شعباف عاـ  14مؤرخ في  04-09رقـ القانوف 

لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ ومكافحتيا المنشور في الجريدة الرسمية لمجميورية 
 .ـ 2009غشت سنة  16ىػػ الموافؽ لػػ  1430شعباف عاـ  25بتاريخ  47الجزائرية  العدد 

المؤرخ  156-66المتمـ لألمر  2016يونيو  19الموافؽ لػ  1437رمضاف عاـ  14مؤرخ في  02-16 رقـ القانوف
 37والمتضمف قانوف العقوبات ، المنشور بالجريدة الرمية رقـ  1966يونيو  8الموافؽ لػػػ  1386صفر عاـ  18في 

 2016يونيو  22ىػػ الموافؽ لػػػ  1437رمضاف عاـ  17بتاريخ 

 مواقع اإلنترنيت

طمعت )زايد(، مفيـو الممكية الفكرية بشقييا األدبي والصناعي وفوائدىا عمى دولة الكويت ،ورقة عمؿ مقدمة لالتحاد 
 ، متوفرة عمى الموقع 2014العربي لحماية الممكية الفكرية ، 

   www.moci.gov.kw›uploads  21:00عمى الساعة  20/12/2016تـ التصفح بتاريخ : 

النص الرسمي لمقرار التكميمي لمعاىدة سنغافورة بشأف العالمات والئحتيا التنفيذية المعتمد مف قبؿ المؤتمر 
 ، متوفر عمى الموقع : 2006مارس  27الدبموماسي المنعقد في: 

http://www.wipo.int›treaties/ar  : 21:00على الساعة :  22/12/2012تم التصفح بتاريخ  

 متوفر عمى الموقع:( ، A)429الصناعية ، منشورات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية رقـ :الرسـو والنماذج 
www.mne.gov.ps›wipo_pub_422        13:20عمى الساعة  20/01/2017تـ التصفح بتاريخ  

 المعاىدات التي تديرىا الويبو ، مقاؿ منشور عمى الموقع:و ممخصات االتفاقيات 
 WWW. Wipo. int› pubdocs› Wipo_ pub_ 442   20:00ة عمى الساع 20/01/2017تـ التصفح في  
               

 ، مقاؿ متوفر عمى الموقعمكية الفكرية لممصنفات الرقمية عبد الرحمف ) ألطاؼ (، تحديات حماية الم

http://www.arabipcenter.com/public/events/papers/paper2-13pdf   
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 أنظر الموقع: ،8نيودليي ، ص 

 www. wipo.int›. enforcement› ace/ar 21:00 ساعةعمى ال 18/08/2017تـ التصفح بتاريخ 

 والمتوفرة عمى الموقع : 2006جانفي  1مف الالئحة التنفيذية لمعاىدة قانوف البراءات النافذة اعتبارا مف  7القاعدة 
http: //www.wipo.int/treaties/ar/.   10:00على الساعة  10/02/2011:  تم التصفح  في  
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 باللغة اإلنجليزية 

 



 ممخــــــــــــــــص
تحظى الممكية الفكرية بأىمية بالغة في عصر التكنولوجيا والتواصل الحضاري واإلنساني السريع بين األمم       

يوما بعد يوم رعاية لإلبداع والمبدعين وحفاظا عمى  والشعوب وكذلك داخل المجتمعات ذاتيا، ويتنامى ىذا اإلىتمام
حقوقيم وثمرات إنتاجيم الفكري عن طريق حماية ىذه الممكية من جميع صور اإلعتداء من تزوير أو تقميد أو سطو 

 أو نيب أو قرصنة حتى يستمر اإلنتاج الفكري ويحقق مزيدا من الرفاىية والتحضر .

حقوق الممكية الفكرية ، فإن مسألة تنظيم أحكاميا وحمايتيا لم تقف حكرا عمى ونظرا لألىمية المتزايدة ل      
التشريعات الوطنية ، ألن حماية الحقوق الفكرية وفقا ليذه التشريعات يقتصر أثرىا عمى إقميم الدولة ، تبعا لمبدأ 

الحماية الدولية لتمك الحقوق  إقميمية القوانين من جية، ولمبدأ سيادة الدول من جية أخرى ،لذا ظيرت الحاجة إلى 
كان البد من تأمين الحد األدنى من التناسق فيما بينيا من خالل االتفاقيات الدولية ،ذلك أن ىذه األخيرة بمجرد ف

 التصديق عمييا من طرف الدولة تصبح جزءا ال يتجزأ من التشريع الوطني والقانون الواجب التطبيق .

إبرام االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الممكية الفكرية،  بل كانت ىناك  غير أن األمر لم يتوقف عند     
نفاذ ىذه الحقوق لمصمحة أصحابيا من قبل  حاجة إلى ايجاد آلية فعالة وسريعة لضمان تطبيق تمك االتفاقيات وا 

وسائل ، ومن ىنا برز أجيزة مختصة دوليا ،بما يضمن معو رد ما يقع من اعتداء عمى ىذه الحقوق بكل الطرق وال
دور وجيود المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( كأول إطار مؤسسي احتضن االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية 

 حقوق الممكية الفكرية ، وتمت فيو إدارتيا واإلشراف عمى سيرىا.

لى جانب الويبو ظيرت منظمة التجارة العالمية إلى الوجود ،واىتمت       ىي األخرى بحماية حقوق الممكية الفكرية وا 
من خالل اتفاقية التريبس، وبالتالي ربط حقوق الممكية الفكرية بالتجارة الدولية لتقميل االعتداءات عمييا بالتقميد 

 والقرصنة .

ة العالمية إقرار التعاون بين كل من المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة التجار  تم ومن خالل اتفاقية التريبس
 . 5991وتجسد ىذا التعاون في صورة اتفاق أبرم عام 

وما يمكن قولو أن المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية بذلتا جيودا كبيرة من أجل توفير       
 و بالتعاون بينيما .حماية أكبر لمممكية الفكرية عمى المستوى الدولي ،سواء من خالل الجيود الفردية لكل منيما أ

 الكممات المفتاحية: 

 الممكية الفكرية، المنظمات الدولية، الويبو ، التريبس، االتفاقيات الدولية

 

 



Résumé 

          La propriété  intellectuelle revêt une  grande importance à l 'ère de la technologie et 

de la communication culturelle et humain  aussi   rapide entre les pays et les nations  ainsi  que 

dans les sociétés elle- mêmes . Cet intérêt  grandit  jour après jour pour protéger la créativité et 

les créateurs et pour préserver leurs droits et les fruits de la production intellectuelle a travers la 

protection de cette propriété contre toutes les formes d’abus , de contrefaçon, d’imitation de 

pillage ou de piratage,jusqu’à ce que la production intellectuelle se poursuit et  réalise  

d’avantage  de bien être et de progrès . 

         Compte tenu de l’importance croissante des droits de  la propriété intellectuelle, la question 

de la  règlementation   et de la protection de ses disposition ne s’est  pas limitée a la législation 

nationale, car la protection des droits intellectuelle conformément à ces  législation  est limité  au 

territoire  de l’état en fonction du  principe des lois régionales  d’une part et la souveraineté  

principale des états de l’autre part .  

         En outre, compte tenu de la diversité des lois et législation nationale garantissant la 

protection de la propriété intellectuelle et de sa diversité d’un pays à l’autre,il était nécessaire de 

veiller à ce que nous puissions nous harmoniser conformément aux accorts internationaux ,ce 

dernier une fois ratifié par l’état deviens partie intégrante de la législation nationale et du droit  

applicable , mais il ne s’est pas arrêté  à la conclusion de convention international sur la 

protection  des droits de propriété intellectuelle, il était  nécessaire de trouver  un mécanisme 

efficace et rapide en cas de décès  de ces convention  et pour sauvegarder ces droits au profit de 

leurs propriétaires par les organismes internationaux compétents , afin de garantir que la répense  

à la  violation de ces droits de toutes manières.   

        Pare conséquent le rôle et les efforts de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI) constitue le premier cadre institutionnel adopté par les conventions internationales sur la 

protection intellectuelle dans les quelles sont gérées et supervisé, ainsi que le rôle de L’OMC . 

        Outre que le OMPI l’existence de  l’organisation  international du commerce (OMC) il est 

également  judicieux  de protéger  les  droits de  propriété  intellectuelle dans  le cadre de 

l’accord de ADPIC ,et de lier ainsi les droits de propriété intellectuelle au commerce  

international afin de  réduire les attaque par  tradition et piratage . 

        La coopération entre  l’organisation mondiale  de la propriété intellectuelle (OMPI) et 

l’organisation mondiale du commerce  (OMC)  a été établie  dans le cadre de l’accord sur les 

ADPIC , et cet  accord a été signé en 1995 . 

       Ce que l’on  peut  dire c’est que l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle et 

l’organisation du commerce ont fait des effort considérables pour renforcer la protection  de la 

propriété  intellectuelle  au niveau  international, grâce à leurs efforts individuels  ou à leurs  

coopération  . 

Mots Clés:  

La propriété  intellectuelle, les organisations  mondiales, OMPI, ADIPIC, les conventionts 

internationales 

 



summary 

       Intellectual property has a great importance in the area of technology and the rapid 

human cultural communication among nations and people, as well as within the 

communities and societies themselves. This interest is growing day after day to take care 

of creativity and creators and preserve their rights and the fruits of intellectual output by 

protecting this property from all images of assault, falsification, tradition, burglary and 

looting or even piracy to have a continuity of intellectual production and achieve greater 

prosperity and urbanization. 

       In view of the growing importance of the intellectual property rights, the question of 

the organization of its provisions and protection does not stand a monopoly only on the 

national legislation because according to this legislation, the role is limited to the territory 

of the state only due to the principle of regional laws on one hand and the principle of 

sovereignty of states on the other. Thus, here emerged the need for international 

protection of these rights, so it was necessary to secure a minimum of consistency among 

them through international conventions and that ratified by the state to become an 

integral part of national legislation and the applicable law. 

       The matter does not stop at the conclusion next to the international agreements but 

went beyond the need to create an effective quick mechanism to ensure the 

implementation of those conventions by competent organs internationally to ensure with 

what is of an assault on those rights in all ways and means from here emerged the role of 

the World Intellectual Property Organization's efforts as the first institutional framework 

to bide the protection of intellectual property rights, international conventions where the 

management and supervision of the conduct took place.    

       And along with the organization, the WTO was established and being is concerned 

with the protection of intellectual property rights through the TRIPS agreement and thus 

linking intellectual property rights and international trade to reduce attacks by 

counterfeiting and piracy. Through TRIPS agreement it was approved cooperation 

between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization 

was approved and embodied in the form of the 1995 contract agreement. 

 

      And what can be said is that the World Intellectual Property Organization and the 

World Trade Organization are also making great efforts to provide the protection of 

intellectual property at the international level, both through the individual efforts of each 

or through joint cooperation between them.  
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