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إ فتتا حيــة
فــي ظــل االضطرابات االمنية والسياســية
التــي تؤثــر ســلبًا علــى االقتصــاد اللبناني،
تشــهد األســواق اللبنانيــة تحسـنًا ملحو ً
ظــا
فــي مكافحــة البضائــع المقلــدة وذلــك علــى
الرغــم مــن محدوديــة المــوارد البشــرية
والفنيــة لــدى االجهــزة واالدارات
اللبنانيــة المعنيــة بمكافحــة تقليــد
المنتجــات والعالمــات التجاريــة .يتزامــن
ذلــك مــع االرتفــاع التدريجــي للعقوبــات
الرادعــة التــي تصــدر عــن القضــاء بحــق
المقلديــن .واالهــم أن هــذا التحســن يأتــي
مــع تطــور التعــاون بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص فــي مكافحــة التقليــد.
فــي هــذا العــدد نســلط الضــوء علــى أبــرز
مجــاالت التعــاون بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص فــي لبنــان ،وقــد شــملت
موضوعــات التدريــب وتبــادل المعلومات
وحمــات توعيــة المواطنيــن علــى اهميــة
الملكيــة الفكريــة وتطويــر آليــات التبليــغ
عــن المنتجــات المقلّــدة .وذلــك علــى أمــل
توســيع نطــاق التعــاون بيــن القطاعيــن
مســتقبالً وزيــادة الثقــة بينهمــا وحــث
أصحــاب الحقــوق علــى التعــاون مــع
االجهــزة المعنيــة والمطالبــة بحقهــم فــي
حــال االعتــداء علــى عالماتهــم التجاريــة.
فــي هــذا ا لعد د
مقابلــة مــع رئيســة مصلحــة حمايــة
الملكيــة الفكريــة فــي وزارة االقتصــاد
والتجــارة الســيدة ســلوى فاعــور  -ص2 .
تقرير عن قرصنة فيلم «غدي»  -ص3 .
أحــكام بالحبــس وبتعويــض يصــل إلــى
 25مليــون ليــرة بجرائــم تقليــد عالمــات
تجاريــة  -ص5 .
سلســلة محاضــرات لجمعيــة حمايــة
المنتجــات والعالمــات التجاريــة فــي
لبنــان  -ص6 .

فاعور :علينا أن نعدل قوانيننا لتتالءم
مع المعاهدات الدولية ونحصن مكافحتنا للتقليد

رئيسة مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد السيدة سلوى فاعور

ي فــي حمايــة الملكيــة
لمصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي وزارة االقتصــاد دور أساســ ٌّ
الفكريــة فــي لبنــان وفــي مكافحــة البضائــع المقلــدة ،وتاليًــا فــي حمايــة المســتهلكين مــن هــذه
ـرا علــى صحتهــم وعلــى حياتهــم .لــذا وبهــدف االضــاءة علــى هــذا
البضائــع التــي تشــكل خطـ ً
الــدور المحــوري الــذي تلعبــه ،كان لنــا لقــاء مــع رئيســة مصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي
وزارة االقتصــاد الســيدة ســلوى فاعــور.
القوانيــن هــي إحــدى الركائــز االساســية فــي مكافحــة جرائــم الملكيــة الفكريــة ،فأيــن
التشــريعات اللبنانيــة مــن تطــور المعاهــدات العالميــة؟
أول قانــون يتعلــق بالملكيــة الفكريــة فــي لبنــان ،صــدر عــام  1924بقــرار عــن المفوض الســامي
الفرنســي حمــل الرقــم  ،2385فوضــع «نظــام حقــوق الملكيــة االدبيــة والفنيــة» و«نظــام حقــوق
الملكيــة التجاريــة والصناعيــة» .كان هــذه القــرار يغطــي كل أوجــه الملكيــة الفكريــة فــي ذلــك
الزمــن ،لكــن التطــورات فــي مجالــي التكنولوجيــا واالتصــاالت وقــرار الحكومــة اللبنانيــة
االنضمــام الــى «منظمــة التجــارة العالميــة» إســتلزمت تحديــث القوانيــن لتتناســب أكثــر مــع
القواعــد التــي ارســتها االتفاقــات الدوليــة التــي انضــم اليهــا لبنــان) .تتمــة ص)2.

ومحمي بالسياسة
قرصنة فيلم «غدي» ..مشغل يعصى على أجهزة الدولة
ّ

قــد ال يكفــي وجــود قانــون فــي لبنــان لحمايــة
حقــوق المواطنيــن ،إذ إن األمــور تحتــاج

أحيانًــا إلــى ثقافــة حاضنــة لهــذه الحقــوق
وتحصيــن صريــح فــي وجــه الحمايــة
السياسـيّة غيــر المشــروعة لمنتهكــي الحقوق.
الملكيّــة الفكريّــة فــي لبنــان مثــال صريح على
ذلــك ،وفيلــم «غــدي» الــذي ت ّمــت قرصنتــه
دليــل علــى أن المشــكلة ال تكــون دائ ًمــا فــي
القانــون وفــي ثغراتــه بــل فــي واقــع لبنــان.
)المجلة القضائية ،العدد  .12تتمة ص)3.

1

مقابلة
سلوى فاعور :نحو إعتماد «نظام اإلعتراض» في تسجيل العالمات التجارية
بعد تطوير آلية تقديم الطلبات عبر االنترنت
باريــس» ،وفــي هــذه الحالــة يرفــض وزيــر االقتصــاد والتجــارة
متضــررا بــأن يربــط
تســجيل العالمــة ويحــق لمــن يعتبــر نفســه
ً
النــزاع امــام القضــاء االداري.

مــن أول إنجــازات المصلحــة هــو الحــث باتجــاه اعتمــاد المبــادئ
والقواعــد العالميــة فــي قوانيننــا وباتجــاه توســيع نطــاق الحمايــة لتشــمل
الحقــوق المجــاورة لحقــوق المؤلــف كالمؤديــن والعازفيــن ،وتحديــد
الفئــات المســتفيدة مــن هــذه الحمايــة واضافتهــا لتشــمل مث ـاً البرامــج
االلكترونيــة .إال اننــا واجهنــا معركــة شرســة مــع مقلــدي البرامــج
االلكترونيــة الذيــن حاولــوا اســتثناء البرامــج االلكترونيــة مــن الحمايــة
التــي يشــملها قانــون «حمايــة الملكيــة االدبيــة والفنيــة» .وقــد حاولنــا
فــي القانــون ايجــاد تــوازن بيــن حــق المؤلــف وحــق االطــاع ،لــذا
ســمحنا فــي المــادة  /25/مــن القانــون  99/75بتصويــر نســخ برامــج
الحاســب االلــي مــن قبــل المؤسســات التربويــة واســتعمال جــزء مــن
العمــل لنقــده او لدعــم وجهــة نظــر او لغايــة تعليميــة ،لكــن المجلــس
ً
وبــدل مــن تحديــد
النيابــي وفــي جلســة التصويــت علــى القانــون
عــدد النســخ المســموح بهــا تــرك االمــر لقــرارات اداريــة الحقــة
مــا خلــق تناقض ـا ً مــع «اتفاقيــة بــرن» .وتاليًــا ،ومــن أجــل مالئمــة
قانــون «حمايــة الملكيــة االدبيــة والفنيــة» مــع االتفاقــات الدوليــة ذات
الصلــة ،يجــب علــى المجلــس النيابــي تعديــل المــادة  /25/مــن القانــون
المذكــور ،وإدخــال احــكام تتالئــم ومعاهدتــي «المنظمــة الدوليــة
للملكيــة الفكريــة» ( )WIPOبشــأن حقــوق المؤلــف ( )WCTوبشــأن
األداء والتســجيل الصوتــي ( )WPPTعلــى االنترنــت.
يجب على المجلس النيابي تعديل المادة  /25 /من القانون
 99 /75وإدخال احكام تتالئم ومعاهدتي «المنظمة الدولية للملكية
الفكرية» بشأن االنترنت.
ضــا إقــرار مشــاريع قوانيــن العالمات
ومــن واجــب المجلــس النيابــي أي ً
التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة والمؤشــرات الجغرافيــة.
كمــا علينــا االنضمــام الــى «بروتوكــول مدريــد» حــول التســجيل
الدولــي للعالمــات التجاريــة والــى اخــر تعديــات اتفاقيــات «باريــس»
ضــا
و«بــرن» وإلــى تصنيــف «نيــس» الدولــي .وعلــى لبنــان أي ً
االنضمــام الــى «معاهــدة التعــاون بشــأن بــراءات االختــراع».
ـرا آليــة متطــورة فــي تقديــم طلبــات
إعتمــدت وزارة االقتصــاد مؤخـ ً
تســجيل العالمــات التجاريــة عبــر بوابتهــا االلكترونيــة ،ولكــن مــا
هــي العقبــات التــي مــا زالــت تواجــه تطويــر نظــام تســجيل العالمــات
التجاريــة فــي لبنــان؟
آليــة تســجيل العالمــات التجاريــة لدينــا تعتمــد نظــام االيــداع ،مــا يحــدد
نطــاق رفضنــا لتســجيل العالمــات بالشــعارات المخالفــة للقانــون مثــل
الشــعارات الثوريــة والحزبيــة والطائفيــة واعــام الــدول ...كمــا يمكننــا
حمايــة العالمــات المشــهورة بموجــب المــادة  /4/بيــس مــن «اتفاقيــة
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أمــا فــي حــال العالمــات غيــر المشــهورة ،فــاذا حصــل نــزاع حــول
عالمــة معينــة ال نملــك فــي المصلحــة آليــة للفحــص .مــا يمكــن ان
نقــوم بــه هــو التدقيــق بالعالمــات الــواردة الينــا ،وفــي حــال تشــابهها
اصر
مــع عالمــة مســجلة مســبقًا ،ننبــه المتقــدم بالعالمــة الجديــدة .وإذا
ّ
االخيــر علــى تســجيل العالمــة ،نطلــب منــه التوقيــع علــى مســتند
إبــاغ وتعهــد ونبلــغ صاحــب العالمــة االساســي .أمــا البــت بالنــزاع
فيتــرك للقضــاء .وبهــدف تحســين آليــة تســجيل العالمــات التجاريــة،
نعمــل علــى اقــرار قانــون يحــول نظــام التســجيل مــن «نظــام إيــداع»
إلــى «نظــام إعتــراض» يخولنــا رفــض تســجيل العالمــة المشــابهة
للعالمــة المســجلة ويعطــي حــق االعتــراض للمتضــرر.
ـي فــي مكافحــة تقليــد
لمصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة دور أساسـ ٌّ
العالمــات ،فكيــف تقــوم بهــذا الــدور علــى االرض؟
تضطلــع «مصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة» فــي وزارة االقتصــاد
بــدور فــي مكافحــة البضائــع المقلــدة .يكتســب مراقبــو المصلحــة
المحلفيــن صفــة الضابطــة العدليــة لــدى مكافحتهــم للبضائــع المقلــدة،
حيــث يحــق لهــم إجــراء كشــف علــى البضائــع المقلــدة وجردهــا
وضبطهــا وأخــذ نمــوذج عنهــا .كمــا يحــق للمصلحــة أن تمنــع التاجــر
المعنــي مــن التصــرف بالبضائــع إلــى حيــن صــدور القــرار القضائــي
ســا
بشــأن البضائــع المضبوطــة ،وهــي بهــذه الطريقــة تضعــه حار ً
قضائيًــا علــى البضائــع المقلــدة المضبوطــة لديــه .ويحــرك رئيــس
المصلحــة دعــوى الحــق العــام لــدى النيابــة العامــة عفـ ًـوا ،بعــد اســتالم
المحضــر مــن المراقبيــن ودرســه .كمــا يحــق للفريــق المتضــرر أي
ضــا.
صاحــب العالمــة المســتهدفة بعمليــة التقليــد أن يحــرك الدعــوى أي ً
وباالضافــة الــى عمليــات الضبــط التــي تنفذهــا «مصلحــة حمايــة
الملكيــة الفكريــة» فــي االســواق اللبنانيــة ،تتعــاون المصلحــة مــع
«المديريــة العامــة للجمــارك» التــي تحــول اليهــا ملفــات لبضائــع
مشــكوك بأمرهــا .وتمتنــع الجمــارك عــن التصــرف بالبضائــع عبــر
ازالــة الداللــة عنهــا أو تلفهــا أو تسـيّرها مــن دون موافقــة «مصلحــة
حمايــة الملكيــة الفكريــة» التــي تحــرك الدعــوى لــدى النيابــة العامــة
وتنتظــر قــرار القضــاء.
مــن شــأن توعيــة المواطنيــن اللبنانييــن علــى اهميــة الملكيــة
الفكريــة أن يســهل مهامكــم فــي مكافحــة التقليــد ،فكيــف تســاهمون
فــي عمليــة التوعيــة؟
للتوعيــة دور اساســي فــي تنميــة الثقافــة المجتمعيــة حــول اهميــة
الملكيــة الفكريــة ،مــن هنــا نعمــل مــع «المنظمــة العالميــة للملكيــة
الفكريــة» ( )WIPOعبــر المشــاركة بــورش عمــل علــى المســتوى
االقليمــي والعالمــي وعبــر تنظيــم مؤتمــرات وورش عمــل فــي لبنــان.
كمــا نعمــل علــى التوعيــة علــى اهميــة الملكيــة الفكريــة فــي الجامعــات
اللبنانيــة التــي تنســق مــع المصلحــة لتوعيــة طالبهــا حــول اهميــة
الملكيــة الفكريــة ولحثهــم علــى تســجيل إبداعاتهــم ومؤلفاتهــم.

تحـقيـق
الملكيّة الفكريّة في لبنان :المشكلة ليست في القانون والمطلوب أحكام بتعويضات عالية
ومحمي بالسياسة
قرصنة فيلم «غدي» ..مشغل يعصى على أجهزة الدولة
ّ

الحمايــة السياســيّة والبــؤر األمنيّــة أقــوى
مــن القانــون
فــي  31أكتوبــر  2013كانــت انطالقــة فيلــم
«غــدي» فــي الصــاالت الســينمائيّة اللبنانيّــة.
وبعــد أســبو َعين فقــط علــى عــرض الفيلــم –
ســيناريو وبطولــة جــورج خبــاز ومــن إخراج
درة وإنتــاج غبريلا شــمعون ،-تبيّــن
أميــن ّ
يمــر فــي المنصوريّــة
للمنتــج صدفــة وهــو
ّ
فــي المتــن الشــمالي أن الفيلــم ت ّمــت قرصنتــه
وهــو يبــاع علــى الطرقــات بواســطة باعــة
متجوليــن غيــر لبنانيّيــن ،كذلــك فهــو متوفّــر
ّ
فــي الكثيــر مــن المحــات ومنتشــر فــي
األســواق حيــث يمكــن للمواطــن شــراؤه لقــاء
ألــف ليــرة لبنانيّــة .علــى الفــور تق ـد ّم المنتــج
عبــر وكيلتــه المحاميــة نــاي الهاشــم بدعــوى
قضائيّــة أمــام النيابــة العامــة الجزائيّــة ضــد ّ
مجهــول .لــم تســلك المحاميــة طريــق قضــاء
األمــور المســتعجلة بســبب الكلفــة العاليــة
وتعقيــد أصــول المالحقــة ،كذلــك تقد ّمــت
بدعــوى ضــد ّ مجهــول بســبب عــدم معرفــة
ً
مثــا
المتجوليــن
أســماء البائعيــن الســوريّين
ّ
وكذلــك المحــات اللبنانيّــة التــي يبــاع فيهــا.
قــام المنتــج بعمليــات اســتقصاء ذُكــرت

نتائجهــا فــي الشــكوى التــي أحيلــت بســرعة
الفتــة إلــى مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيّــة
وحمايــة الملكيّــة الفكريّــة فــي الشــرطة
القضائيّــة فــي قــوى األمــن الداخلــي .وتوضح
رئيســة القســم الرائــد ســوزان الحــاج أن
ـرك بســرعة لــردع الضــرر ،ألن
«القســم تحـ ّ
الفيلــم كان ال يــزال يعــرض فــي الصــاالت.
ســع فيهــا وتــ ّم
فأجريــت التحقيقــات وتــ ّم التو ّ
االســتماع إلــى إفــادة عشــرة أشــخاص فــي
القضيّــة» .وقــد تــ ّم اســتدراج أحــد الباعــة
الســوريّين وتوقيفــه مــع آخريــن واتخــاذ
إجــراءات حاســمة بحقهــم.
التحقيقــات بحســب مــا تشــير الرائــد الحــاج،
دلــت فــي شــكل قاطــع علــى أســماء ك ّل
المتورطيــن وبيّنــت كامــل هوياتهــم .كذلــك
قــادت التحقيقــات بحســب االعترافــات إلــى
صين رئيسـيَّين فــي القضيّــة ،همــا لبنانــي
شــخ َ
وســوري .وتلفــت الحــاج إلــى أن الفيلم ســحب
مــن األســواق ،فــي حيــن تشــير وكيلــة المنتــج
إلــى أن القــوى األمنيّــة ســحبت قســ ًما مــن
النســخ أمــا البقيّــة فقــد اشــتراها المنتــج فــي
حيــن أن بعــض المحــات الكبــرى ســلمت
النســخ المقلــدة تلقائيًــا .لكــن المنتــج يشــير إلــى

أنــه وعلــى الرغــم مــن ك ّل اإلجــراءات التــي
اتخــذت والرضــا تجــاه مــا قــام بــه مكتــب
مكافحــة جرائــم المعلوماتيّــة وحمايــة الملكيّــة
الفكريّــة ،إال أن الفيلــم مــا زال فــي األســواق
ويبــاع فــي بعــض المحــات.
مشــغل صبــرا مثــال علــى الحمايــة السياسـيّة
وعلــى االعتــداء علــى الملكيّــة الفكريّــة
بحكــم هــذه التجربــة ،تقــول وكيلــة المنتــج
المحاميــة نــاي الهاشــم إن المشــكلة ليســت فــي
قانــون الملكيّــة الفكريّــة واألدبيّــة الصــادر فــي
لبنــان فــي العــام  .1999فالقانــون جيّــد ،إال
أن المشــكلة هــي فــي السياســة .فالفيلــم نســخ
فــي مشــغل فــي مخيّــم صبــرا يملكــه ه .فنيش،
وهــو شــخص اعتــرف بعــض الموقوفيــن
أنــه وراء قرصنــة فيلــم «غــدي» .ويؤكــد
أرشــيف مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيّــة
وحمايــة الملكيّــة الفكريّــة أن ملفــه حافــل
بســوابق كثيــرة فــي هــذا المجــال .كذلــك دلــت
ـورط شــخص ســوري إلــى
التحقيقــات علــى تـ ّ
جانبــه بشــكل رئيســي فــي القضيّــة.
وتشــير الرائــد الحــاج إلــى أنهــم فــي انتظــار
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الظــروف السياســيّة واألمنيّــة المناســبة
صين المحميَّيــن
لتوقيــف هذَيــن الشــخ َ
بالسياســة واللذَيــن ينشــطان فــي بــؤر أمنيّــة
ـرف بســهولة فيهــا.
ال تســتطيع الدولــة التصـ ّ
وفــي هــذا اإلطــار تلفــت المحاميــة نــاي
الهاشــم إلــى أن مشــغل صبــرا الشــهير
ي بالسياســة .وث ّمــة
غيــر المر ّخــص محمــ ّ
شــخص آخــر هــو قريــب صاحــب مشــغل
ً
مشــغل فــي الروشــة
صبــرا ،يملــك بــدوره
كبيــرا مــن
غيــر أنــه مرخــص .لكــ ّن قســ ًما
ً
عملــه يتجــاوز حــدود الترخيــص والقانــون،
فهــو يقــوم باالعتــداء علــى حقــوق الملكيّــة
الفكريّــة واألدبيّــة لآلخريــن .وبالنســبة إلــى
ـورط فــي
مشــغل صبــرا غيــر الشــرعي والمتـ ّ
قرصنــة فيلــم «غــدي» ،تذكــر الهاشــم أن
تتحــرك فــي مجــال القرصنــة إالّ
الدولــة ال
ّ
إذا كان الموضــوع يتعلــق باألفــام اإلباحيّــة.
وقــد قامــت القــوى األمنيّــة بمداهمــة المخيّــم
المذكــور ومصــادرة عشــرة آالف نســخة مــن
أفــام إباحيّــة ،لكـ ّن رد ّ الفعــل كان عنيفًــا وقــد
ي وتدخلــت الوســاطات السياسـيّة
خطــف دركـ ّ
المتورطيــن ومــن بينهــم
والحزبيّــة لحمايــة
ّ
المدعــو ه .فنيــش.

صــادر إلــى أن «المواطنيــن يعتقــدون أن
قوانيــن الملكيّــة الفكريّــة وجــدت لحمايــة
األعمــال األجنبيّــة ،فــي حيــن أنهــا وضعــت
فــي األســاس لحمايــة الصناعــة الوطنيّــة»،
ـرا أن لبنــان وضــع أول تشــريع للملكيّــة
مذكـ ً
الفكريّــة فــي العــام  1924وهــو مــا زال
ً
معمــول بــه جزئيًــا حتــى اآلن .فالممارســة
قديمــة فــي هــذا المجــال والدعــاوى قديمــة
كقضيّــة «أخــوت شــناي» و«عبــدو عبيــد
صــا وأن لبنــان مشــهور
عبيــدو» ،خصو ً
باإلبــداع الفنــي والثقافــي واألدبــي والفكــري.
يتابــع صــادر شــرح النقــص الثقافــي تجــاه
الملكيّــة الفكريّــة ،قائـ ًـا إن «المجتمــع اللبناني
يؤمــن بجــزء كبيــر منــه بــأن حمايــة الملكيّــة
الفكريّــة غيــر موجــودة ويعطــي لنفســه
كثيــرا
تبريــرات .وبالتالــي ،يتــرد ّد اللبنانــي
ً
فــي الدفــاع عــن حقــه فــي هــذا المجــال».

حتــى علــى المســتوى القضائــي ،فــإن معالجــة
قــاض لدعــاوى قتــل أو اغتصــاب ومــن
ٍ
ثــم دعــوى ســرقة لحــن موســيقي ،ســتجعله
(القاضــي) يقلّــل مــن أهميّــة الدعــوى
الثانيــة .مــن هنــا يطالــب صــادر بإنشــاء
صصــة فــي الملكيّــة الفكريّــة،
محكمــة متخ ّ
صــادر :المطلــوب تعويضــات عاليــة وأحــكام أو بتخصيــص قضــاة محد ّديــن للنظــر فــي
هــذه القضايــا .ويدعــو اللبنانيّيــن إلــى مالحقــة
قاســية
قضاياهــم المتصلــة بالتعــد ّي علــى حقوقهــم
مــن خلفيّــة المتخصــص فــي قضايــا الملكيّــة الفكريّــة.
الفكريّــة فــي لبنــان ،يــرى المحامــي رانــي
صــادر أن ث ّمــة مشــكلة ثقافيّــة فــي التعاطــي وعلــى مســتوى األحــكام ،يطالــب صــادر بــأن
مــع قضايــا الملكيّــة الفكريّــةً ،
أول .ويلفــت تكــون األحــكام فــي قضايــا الملكيّــة الفكريّــة

قاســية والتعويضــات كبيــرة كمــا يحصــل فــي
الخــارج .فاألحــكام التــي تصــدر فــي لبنــان
عــا .يضيــف أن
متواضعــة وال تشــ ّكل راد ً
الحكــم بتعويضــات عاليــة ســيكون مفي ـدًا ألن
هــذه الجرائــم ماليّــة وهــدف المعتــدي مــن
ورائهــا الربــح المــادي الســهل .يتابــع صــادر
قائـ ًـا «مــن المتعــارف عليــه أن جريمــة تقليــد
األعمــال الفكريّــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن
عمليــات تبييــض األمــوال .والتراخــي فــي
موضــوع مكافحــة تهريــب األعمــال الفنيّــة قــد
يقــود إلــى أمــور أخطــر بكثيــر .فمــن يهــربّ
صــا مدمجــة عبــر رشــوة عنصــر مــن
أقرا ً
الجمــارك ،يمكنــه تهريــب مــا هــو أخطــر مــن
ذلــك كالمخــدرات والســاح وغيرهمــا».
فــي إشــكاليّة البــؤر األمنيّــة والحمايــة
السياس ـيّة التــي تعيــق عمــل الدولــة ،يطالــب
صــادر بمكافحــة القرصنــة أو «الســرطان
االقتصــادي» مــن خــال محاربتــه فــي ك ّل
ـروج فيهــا الفيلــم المســروق.
المناطــق التــي يـ ّ
فــإذا كانــت الدولــة عاجــزة عــن دخــول مخيّــم
مــا أو مــكان وجــود مشــغل فــي بــؤرة أمنيّــة
مــا ،يمكنهــا مكافحــة القرصنــة عبــر تكثيــف
عملهــا فــي بقيّــة المناطــق ألن معمـ ًـا محميًــا
مــن دون ســوق ال طائــل منــه .فالمقلّــد يحتــاج
إلــى ســوق لتصريــف األعمــال المقلــدة،
وبالتالــي إذا تمــت حمايــة الســوق وتنظيفــه
يصبــح التقليــد فــي المعامــل المحميّــة مــن
دون فعاليّــة أو جــدوى.

أحكام
عشرون مليون ليرة تعويض بدل محاولة
تقليد عالمة تجارية لمواد غذائية

في الواقعات
ضبطــت دوريــة مــن فصيلــة قبرشــمون
(قضــاء بعبــدا) كميــة مــن علــب مكعبــات
دجــاج تحمــل عالمــة مقلــدة تابعــة لشــركة
عالميــة متخصصــة فــي صناعــة وتصديــر
المــواد الغذائيــة ومشــتقاتها وكميــة مــن
مكعبــات الدجــاج المنتهيــة الصالحيــة مــن
عالمــة مختلفــة ،وذلــك فــي مســتودع فــي
منطقــة عرمــون.

زوجــة صاحــب المســتودع ،عمليــة تعبئــة
المكعبــات فــي المغلفــات داخــل المســتودع.
أمــا المدعــى عليــه الخامــس فتولــى عمليــة
طباعــة المغلفــات التــي تحمــل العالمــة
المقلــدة ،وأفــاد انــه طبــع  /75/الــف مغلــف
مقابــل مبلــغ /1500/د.أ .بنــا ًء علــى طلــب
المدعــى عليــه االول.

أصــدرت القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي
عاليــه الرئيســة ســارة بريــش حك ًمــا حمــل
الرقــم  ،2013 /812قضــى بحبــس أربعــة
أشــخاص لمــدة ثالثــة أشــهر بتهمــة تقليــد
عالمــة تجاريــة تابعــة لشــركة عالميــة
في القانون
متخصصــة فــي صناعــة وتصديــر المــواد
الغذائيــة ومشــتقاتها وبتهمــة توســل الغــش
رأت المحكمــة أن المدعــى عليهــم باســتثناء
بهــدف محاولــة تحويــل زبائــن الشــركة
المدعيــة اليهــم .كمــا قضــت المحكمــة وتــم االدعــاء بنتيجــة التحقيقــات علــى خمســة الخامــس بينهــم ،اقدمــوا علــى تقليــد عالمــة
بتغريــم كل مــن المتهميــن االربعــة باالضافــة اشــخاص علــى عالقــة بعمليــة التقليــد .فتبيــن مشــهورة تخــص الشــركة المدعيــة ،وأن
الــى شــخص خامــس مبلــغ مليونــي ليــرة أن المدعــى عليــه االول نســق والمدعــى فعلهــم يشــكل الجــرم المنصــوص عليــه فــي
لبنانيــة وبالزامهــم بالتكافــل والتضامــن فــي عليــه الثانــي عمليــة طباعــة المغلفــات المقلــدة المــادة  /702/عقوبــات والجنحــة المنصوص
مــا بينهــم دفــع مبلــغ عشــرين مليــون ليــرة وتعبئــة المكعبــات المنتهيــة الصالحيــة فيهــا ،عليهــا فــي المــادة  /85/مــن القانــون رقــم
لبنانيــة للشــركة المدعيــة كتعويــض عــن وذلــك فــي مســتودع يملكــه المدعــى عليــه  .99/75ورأت أن فعلهــم لناحيــة توســل
الثالــث .وتولــت المدعــى عليهــا الرابعــة وهي الغــش بهــدف محاولــة تحويــل زبائــن الشــركة
العطــل والضــرر الــذي لحــق بهــا.
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المدعيــة اليهــم يشــكل الجنحــة المنصــوص
عنهــا بمقتضــى المــادة  /714/عقوبــات
معطوفــة علــى المــادة  /202/منــه ،الســيما
أن المحاولــة معاقــب عليهــا وفاقًــا الحــكام
المــادة المذكــورة.
واعتبــرت المحكمــة أن فعلهــم لناحيــة
االتجــار بمــواد منتهيــة الصالحيــة وغــش
المســتهلكين عبــر وضــع عالمــة مقلــدة بقــي
فــي إطــار المحاولــة الخائبــة ال ســيما بأنــه
تــم القــاء القبــض عليهــم وهــم يحاولــون انجاز
عملهــم المذكــور .كمــا اعتبــرت ان فعلهــم هذا
فــي حــال تحققــه يدخــل ضمــن اطــار الجنــح،
وانــه ال يجــوز المعاقبــة علــى الجنــح فــي حال
المحاولــة اال بنــص خــاص ،وان القانــون
 2005/659لــم يكــرس للحــاالت المذكــورة
نصــوص ترعــى المحاولــة ممــا يقتضــي
إبطــال التعقبــات عــن المدعــى عليهــم ســندًا
الحــكام مــواد القانــون المذكــور.
واعتبــرت ان فعــل المدعــى عليــه الخامــس
لناحيــة اقدامــه علــى طباعــة المغلفــات االنفــة
الذكــر يشــكل الجنحــة المنصــوص عليهــا
بمقتضــى المــادة  /702/عقوبــات ،وان فعلــه
اقتصــر علــى الطباعــة دون االشــتراك مــع
المدعــى عليهــم بســائر الجرائــم االخــرى ممــا
يقتضــي اعــان براءتــه ممــا اســند اليــه ســندًا
للمــواد االخــرى .ورأت المحكمــة أنــه يقتضي
وفاقًــا لمعطيــات الملــف منــح المدعــى عليــه
الخامــس االســباب التخفيفيــة وفاقًــا الحــكام
المــادة  /254/مــن قانــون العقوبــات.
الحكم

و /114/مــن القانــون  2005/659لكونهــا
كانــت ال تــزال فــي إطــار المحاولــة.
 25مليون ليرة تعويض عن تقليد شكل
عبوة Coffee Mate
أصــدر القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي صيــدا
الرئيــس ماهــر الزيــن قــرارا ً حمــل رقــم
 ،2013/852قضــى بتغريــم متهــم بتقليــد
شــكل عبــوة « »Coffee Mateبمبلــغ
ســبعة مالييــن ليــرة لبنانيــة وألزمــه بدفــع
 25مليــون ليــرة كتعويــض عطــل وضــرر
لشــركة «نســتله» المدعيــة.
في الواقعات

مــن شــهرة شــركة «نســتلة» ومميــزات
العبــوة المســماة « »coffee mateفــي
عمليــة تســويق منتجــه المقلــد .كمــا اعتبــرت
انــه ال يمكــن ان تنســب ذلــك للصدفــة بــل
الــى تقليــد معتمــد ومقصــود قامــت بــه الجهــة
المدعــى عليهــا ،وان كانــت ليســت المصنعــة.
وتبيــن للمحكمــة ان المدعــى عليــه لــم يقــدم
مــا يثبــت بشــكل قاطــع ان تســجيله للشــكل
الخارجــي للعبــوة التــي يوزعهــا مســجل فــي
ســوريا قبــل تســجيل الجهــة المدعيــة شــكل
العبــوة فــي وزارة االقتصــاد والتجــارة فــي
لبنــان.
الحكم
قضــت المحكمــة بإدانــة المدعــى عليــه بجــرم
المــواد  /702/و /714/مــن قانــون العقوبــات
والمــواد  /105/و /106/مــن القانــون
 24/2385والمــادة  /85/مــن القانــون رقــم
 ،99/75وتاليًــا الحكــم بالعقوبــة األشــد ســندا ً
للمــادة  /181/عقوبــات أي الحكــم بحبســه
مــدة ثالثــة أشــهر وتغريمــه مبلــغ ســبعة
مالييــن ليــرة لبنانيــة ،مــع االكتفــاء تخفيفــا ً
بالغرامــة وفقــا ً للمــادة /254/عقوبــات.

تقدمــت شــركة «نســتله» بشــكوى لــدى
النيابــة العامــة االســتئنافية فــي الجنــوب
عارضــة انهــا ابتكــرت رســم وعــاء
بمواصفــات محــددة يحمــل عالمــة «coffee
 ،»mateوانــه بتاريــخ لــم يمــر عليــه الزمــن
أقــدم المدعــى عليــه علــى تقليــد شــكل العبــوة
المبتكــر والمعتمــد مــن الشــركة المدعيــة وقــام
ببيــع منتجــه المقلــد وتوزيعــه .وبنــا ًء عليــه
ادعــت النيابــة العامــة علــى المدعــى عليــه
بجــرم تقليــد وبيــع بضائــع مقلــدة واالعتــداء والزمــت المحكمــة المدعــى عليــه بســحب
علــى عالمــة تجاريــة مســجالً اصــوالً تخــص كل المنتجــات الموزعــة فــي األســواق مــن
ماركــة « »city creamالمقلــدة لماركــة
الغيــر.
« »coffee mateالمنتجــة والموزعــة مــن
المدعــى عليــه أفــاد مــن جانبــه أنــه مجــرد قبــل مؤسســة المدعيــة علــى نفقتــه ،ومنعتــه
مــوزع معتمــد مــن قبــل الشــركة المصنعــة مــن توزيــع هكــذا منتــج مقلــد لمنتــج الجهــة
فــي لبنــان ،وهــي تملــك ماركــة « cityالمدعيــة إال بإجــازة مــن هــذه االخيــرة.
 »creamerالمســجلة أصــوالً فــي ســوريا والزمــت المحكمــة المدعــى عليــه بتســديد
وفــي دول عــدة .وعــدد وكيــل المدعــى عليــه مبلــغ خمســة وعشــرين مليــون ليــرة لبنانيــة
بعــض الفروقــات بيــن عبــوة المنتــج الــذي كبــدل عطــل وضــرر للمدعيــة.
يوزعــه ومنتــج الشــركة المدعيــة ،واعتبــر ان
وجــود بعــض التشــابه هــو امــر طبيعــي ال
يثيــر اي تســاؤالت .وافــاد بأنــه كان يــوزع
المنتــج موضــوع النــزاع قبــل ان تكــون
المدعيــة قــد اودعــت ونشــرت ماركتهــا.

حكمــت المحكمــة بإدانــة المدعــى عليهــم
االول والثانــي والثالــث والرابــع ســندًا الحــكام
المــواد  /702/و /714/و /202/مــن قانــون
العقوبــات و /85/مــن القانــون رقــم .99/75
وقضــت بعــد إدغــام العقوبــات ،بحبــس كل
منهــم مــدة ثالثــة اشــهر وبتغريمــه بقيمــة
مليونــي ليــرة لبنانيــة .وأدانــت المحكمــة
المدعــى عليــه الخامــس ســندًا الحــكام المــادة في القانون
 /702/عقوبــات بعــد تبرءتــه مــن المــواد
ً
عمــا ثبــت للمحكمــة مــن خــال التدقيــق فــي
االخــرى ،وقضــت بتنزيــل العقوبــة
باحــكام المــادة  /254/عقوبــات باالكتفــاء الملــف ،ان عبــوة القهــوة المســماة «city
 »creamerفيهــا شــبه مــن عبــوة
بتغريمــه مبلــغ مليونــي ليــرة لبنانيــة.
« »coffee mateالعائــدة للشــركة المدعية
وألزمــت المحكمــة المدعــى عليهــم بالتكافــل الــى حــد كبيــر مــن حيــث المغلــف الخارجــي
والتضامــن فــي مــا بينهــم بــأن يدفعوا للشــركة الــذي يتضمــن االلــوان والكلمــات والطباعــة
المدعيــة مبلــغ عشــرين مليــون ليــرة لبنانيــة والصــورة وااليحــاء الخارجــي ،مــا يخلــق
كتعويــض عــن العطــل والضــرر الــذي لحــق التباســا ً كبيــرا ً لــدى المســتهلكين.
بهــا ،فيمــا قضــت بابطــال التعقبــات بحقهــم
ســندًا الحــكام المــواد  105/11و /109/واعتبــرت المحكمــة ان المدعــى عليــه اســتفاد
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ندوات وتدريب
ورشة تدريبية حول الملكية الفكرية للجمارك بالتعاون مع «نستله»

و»إيــاي ليلــي» ( )Elillyو«بروكتــر & كامبــل» (.)P&G
وتناولــت الــدورات التدربيــة تقنيــات تمييــز البضائــع المقلــدة عــن
البضائــع االصليــة .ووزعــت فــي ختــام الــدورات شــهادات مشــاركة
علــى المتدربيــن.
مراقبة االسواق والواردات في ورشة عمل في روتردام

المدربون والمشاركون في الدورة

ضمــن إطــار مذكــرة التفاهــم التــي وقعتهــا «المديريــة العامــة
للجمــارك اللبنانيــة» وشــركة «نســتله» بهــدف التعــاون علــى محاربــة
التقليــد والتهريــب ،نظــم «مركــز التدريــب الجمركــي» فــي المديريــة
ورشــة تدريــب حــول الملكيــة الفكريــة بالتعــاون مــع «نســتله»،
اســتمرت علــى مــدى يوميــن فــي المقــر الجديــد للمركــز فــي مبنــى
إقليــم جمــارك بيــروت.
إفتتحــت الورشــة التدريبيــة بحضــور رئيــس وحــدة مكافحــة التهريــب
البــري فــي الجمــارك العقيــد وليــد الهبــر ،وكانــت كلمــة لرئيــس
«مركــز التدريــب الجمركــي» المراقــب أول هانــي الحــاج شــحاده
الــذي أشــار إلــى أن ورشــة العمــل هــذه هــي التعــاون األول للمركــز
مــع القطــاع الخــاص ،وشــدد علــى «أهميــة متابعــة التواصــل بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص لمــا فيــه صالــح المواطنيــن واالقتصــاد
الوطنــي» .بدورهــا قالــت المديــرة العامــة لشــركة «نســتله» فــي
لبنــان ياســمين بربيــر« :الجمــارك هــو خــط دفــاع األول لحمايــة
المعابــر الحدوديــة ،وقــد أثبتــت الجمــارك اللبنانيــة فاعليــة فــي مالحقــة
المنتجــات المقلــدة المهربــة ضمــن اإلمكانــات المتوافــرة لديهــا».

الوفد اللبناني المشارك في روتردام

بهــدف تعزيــز اســتراتجيات مراقبــة االســواق واالســتيراد وتفعيــل
اليــات تقييــم المخاطــر والتعــاون مــع الجمــارك فــي بلــدان حــوض
المتوســط ،نظــم االتحــاد االوروبــي ورشــة عمــل فــي روتــردام -
هولنــدا بالتعــاون مــع «ادارة ســامة المنتجــات الهولنديــة» .وشــارك
فــي ورشــة العمــل ممثلــون عــن البلــدان التــي لديهــا اتفاقيــات شــراكة
مــع االتحــاد االوروبــي ومــن بينهــا لبنــان الــذي تمثــل برئيــس مديريــة
حمايــة المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد والتجــارة باالنابــة طــارق
يونــس ورئيــس مكتــب مراقبــة األســعار فــي الــوزارة موســى كريــم
ومنســقة المجلــس التنفيــذي لجمعيــة حمايــة المنتجــات والعالمــات
التجاريــة كوكــب ســنو.

زيارة المختبرات
العبدالالت وصادر في الورشة التدريبية

تلــى ذلــك جلســة التدريــب التــي قدمهــا المستشــار االقليمــي لشــؤون
الملكيــة الفكريــة فــي «نســتله» االســتاذ معتــز العبدالــات والمديــر
الشــريك فــي «مكتــب صــادر ومشــاركوه» المحامــي رانــي صــادر،
وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن المراقبيــن الجمركييــن.
دورات تدريبية عن اليات كشف البضائع المقلدة
تحــت عنــوان «كشــف البضائــع المقلــدة :إرشــادات وتقنيــات» ،نظــم
«معهــد باســل فليحــان المالــي» سلســلة نــدوات تدريبيــة لضبــاط
ومفتشــي قــوى األمــن الداخلــي والجمــارك ووزارة الصحــة العامــة
ووزارة االقتصــاد والتجــارة ونقابــة الصيادلــة ،وذلــك بالتعــاون مــع
المحامــي رانــي صــادر والمحاميــة نســرين حــداد مــن شــركة «صــادر
ومشــاركوه» ومديــرة شــركة  BusinessConServكوكــب ســنو.
كمــا شــارك فــي الــدورات ممثلون عن شــركات «نســتله» ()Nestle
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فــي الجلســة االولــى ،فنــدت اليــات تنظيــم مراقبــة االســواق
وسياســاتها .فــكان شــرح عــن هيكليــة وسياســات مراقبــة األســواق
فــي هولنــدا وتــم التركيــز علــى الــدور االساســي للمســتهلكين فــي
ذلــك .أمــا الجلســة الثانيــة فتناولــت موضــوع «مراقبــة االســتيراد
والتعــاون مــع الجمــارك» ،فتــم اســتعراض اليــات اإلدارة المتكاملــة
للحــدود وكيفيــة تقييــم المخاطــر عبــر المراقبــة الســابقة والالحقــة.
وفــي اليــوم التالــي ،إطلــع المشــاركون علــى اليــات مراقبــة المنتجــات
والــواردات علــى االرض عبــر زيــارة المختبــرات .وفــي الجلســة
الختاميــة تــم عــرض آليــات التعــاون األوروبــي فــي هــذا االطــار.
«اآلثار اإلقتصادية للملكية الفكرية» في بيت المحامي
نظمــت «نقابــة المحاميــن فــي بيــروت» بالتعــاون مــع «جمعيــة
حمايــة المنتجــات والعالمــات التجاريــة» ( )BPGنــدوة عــن «اآلثار
اإلقتصاديــة للملكيــة الفكريــة» فــي «بيــت المحامــي» .تخلــل النــدوة
كلمــات لــكل مــن وزيــر االقتصــاد والتجــارة الدكتــور آالن حكيــم

ونقيــب المحاميــن فــي بيــروت األســتاذ جــورج جريــج وممثــل جمعيــة
حمايــة المنتجــات والعالمــات التجاريــة فــي لبنــان  BPGالمحامــي
رانــي صــادر ،وادارهــا المحامــي فــادي بــركات.

النقيب جورج جريج

النقيــب جريــج أكــد «ان نقابــة المحاميــن فــي بيــروت مدرك ـة ٌ تما ًمــا
ي تهــاون فــي حماي ـ ِة الملكيــة
للتداعيــا ِ
ت االقتصاديــة التــي يخلفّهــا أ ُّ
الفكريــة» .وأضــاف« :ســأولي هــذا الملــف االهميــة التــي يســتحق
ـوم حمايـ ِة الملكيـ ِة الفكريــة الــى اعلــى المســتويات مــن
للنهـ ِ
ـوض بمفهـ ِ
خــال نشــر هــذه الثقافــة بيــن المحاميــن ،والمثابــر ِة علــى تفعيـ ِل عمـ ِل
ت
لجنــة الملكيــة الفكريــة فــي نقابــة بيــروت،
والتعــاون مــع الجهــا ِ
ِ
الرســمية صاحبــ ِة االختصــاص وتحديــدًا القضــاء ،وعمــل نقابــة
المحاميــن فــي لجنــة تحديــث القوانيــن فــي مجلــس النــواب».

وقــت يلعــب فيــه إقتصــاد الملكيــة الفكريــة دور اساســي فــي نمــو
المجتمعــات ،يضــع التقليــد اإلبتــكار فــي دائــرة الخطــر».
وكان المحامــي فــادي بــركات افتتــح النــدوة فأكــد «ان العالــم التجاري
أصبــح مبنيًــا بشــكل اساســي علــى الملكيــة الفكريــة التــي هــي الركيزة
االوليــة لالقتصــاد الوطنــي والدولــي .وتنظيــم هــذا المضمــار يســهم
بصــورة مباشــرة فــي المزاحمــة المشــروعة التــي دونهــا ال تقــدم
تجــاري بشــكل عــام وإجتماعــي يشــكل خــاص ،اضافــة الــى شــيوع
الفوضــى فــي هــذا المجــال» .ولفــت بــركات الــى ان «موضــوع
صــا حيًّــا متحــر ًكا قابـاً للتعديــل
الملكيــة الفكريــة قــد اضحــى اختصا ً
والتطويــر يتطــور بشــكل ســريع تماش ـيًا مــع التقــدم التكنولوجــي».
وقــال« :لذلــك فقــد أصبــح مــن الضــروري توجيــه المحاميــن الــى
صــص فــي مجــال الملكيــة الفكريــة».
التخ ّ
سلسلة محاضرات للـBPG
وفلتشر يدعو الى حماية االبداع من أجل إنقاذ صورة لبنان
بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى تأسيســها ،أطلقــت جمعيــة حماية
المنتجــات والعالمــات التجاريــة  BPGسلســلة محاضــرات ونــدوات
تتعلــق بالملكيــة الفكريــة ،إفتتحتهــا فــي األكادميــة اللبنانيــة للفنــون
الجميلــة ( )ALBAفــي ســن الفيــل .أدار النــدوة رئيــس الجمعيــة
المحامــي نديــم عبــود وشــارك فيهــا الســفير البريطانــي فــي لبنــان تــوم
فلتشــر ورئيــس دائــرة الملكيــة الفكريــة فــي مصلحــة حمايــة الملكيــة
الفكريــة فــي وزارة االقتصــاد وســام العميــل ورئيســة قســم الملكيــة
الفكريــة فــي شــركة «صــادر ومشــاركوه» المحاميــة نســرين حــداد.

الوزير آالن حكيم

وزيــر االقتصــاد الدكتــور االن حكيم اكد «ان إهتمــام وزارة االقتصاد
بالملكيــة الفكريــة وإنفــاذ القوانيــن المتعلقــة بهــا ينطلــق مــن قناعــة
راســخة بضــرورة واهميــة حمايــة المبدعيــن والمؤلفين ،كــون اإلبداع
هــو ثــروة لبنــان االساســية» .وكشــف حكيــم أن الــوزارة أعــادت
العمــل بخدمــة البحــث عــن العالمــات التجاريــة عبــر اإلنترنــت ،كمــا
أنهــا بــدأت تســتقبل طلبــات تســجيل العالمــات التجاريــة عبــر البوابــة
اإللكترونيــة لــوزارة اإلقتصــاد والتجــارة .واكــد أن وزارة اإلقتصــاد
تعمــل علــى إنضمــام لبنــان لعــدد مــن معاهــدات التســجيل الدوليــة
التــي تشــكل ألصحــاب العالمــات التجاريــة وســيلة فعالــة مــن حيــث
خفــض التكلفــة وتبســيط اإلجــراءات لحمايــة العالمــات التجاريــة
التجاريــة وإدارتهــا علــى الصعيــد الدولــي.

من اليمين :عبود ،فلتشر ،العميل ،الحداد

بدايــةً شــدد فلتشــر علــى اهميــة االبــداع فــي بنــاء االقتصاديــات
ضا بعــض االمثلــة مــن المملكــة المتحــدة .ولفــت إلــى
القويــة ،مســتعر ً
أن لبنــان هــو مــن رواد اإلبــداع فــي العالــم العربــي ونبّــه الــى الحاجــة
لتكاتــف جهــود المبدعيــن اللبنانييــن النقــاذ صــورة لبنــان التــي يعممها
االعــام العالمــي ،الن هــذه الصــورة هــي اكثــر ســوءا ً وخطــورة مــن
االرهــاب نفســه علــى المــدى الطويــل».
بــدوره أكــد العميــل أن بإمــكان لبنــان اإلنضمــام الــى منظمــة التجــارة
العالميــة بعــد ان يالئــم تشــريعاته مــع بنــود معاهــدات المنظمة .وشــدد
علــى أهميــة تطويــر الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص .وعــرض
الجهــود التــي تقــوم بهــا مصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي وزارة
االقتصــاد مــن اجــل تطويــر خدماتهــا االلكترونيــة.

األستاذ راني صادر

المحامــي صادروصــف فــي عرضــه التقليــد بالســرطان اإلقتصــادي
وبجريمــة القــرن التــي طالــت الجميــع .وكشــف أن قيمتــه تحتــل بيــن
 5الــى  %7مــن حجــم التجــارة العالميــة أي مــا يــوازي 600مليــار
دوالر أميركــي عالميًــا و 25مليــار دوالر عربيًــا .وقــال« :فــي

أمــا المحاميــة الحــداد فأكــدت مــن جانبهــا علــى ضــرورة حمايــة
حقــوق المبدعيــن وإعتبــرت بــأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
ضــا
ليســت فقــط فــي صالــح الــدول المتطــورة بــل انهــا حاجــة اي ً
للمبدعيــن اللبنانييــن .وشــددت علــى ضــرورة مكافحــة التقليــد كونــه
يشــكل مشــكلة إقتصاديــة وثقافيــة.
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أول مؤتمر للجمعية الدولية للعالمات
التجارية  INTAفي المنطقة
نظمــت الجمعيــة الدوليــة للعالمــات التجاريــة
 INTAأول مؤتمــر لهــا فــي المنطقــة
العربيــة وذلــك فــي فنــدق أبــراج االمــارت
 الجميــرة فــي دبــي .شــارك فــي المؤتمــرعــدد كبيــر مــن اصحــاب العالمــات التجاريــة
الذيــن نجحــوا فــي توســيع انتشــار عالمتهــم
التجاريــة فــي منطقــة الشــرق االوســط ،مــا
زاد الحاجــة لتفعيــل اســتراتيجيات لحمايــة
هــذه العالمــات وللوقايــة مــن تقليــد الســلع.
لــذا ركــز المؤتمــر علــى المســائل القانونيــة
المتعلقــة بحمايــة العالمــات التجاريــة فــي
منطقــة الشــرق االوســط وشــمال وجنــوب
افريقيــا .MENASA
خــال المؤتمــر ،قدمــت المحاميــة هــدى
بــركات نــدوة عــن «اشــكاليات التراخيــص
فــي المنطقــة» .تلــى ذلــك نــدوة شــارك فيهــا
الســيدة رانيــا رزق (المستشــار القانونــي فــي
شــركة بيبســي الشــرق األوســط) والســيدة
منــى عاشــور (المستشــار القانونــي لشــركة
يونيليفــر الشــرق األوســط) والمحامــي
رانــي صــادر (المديــر الشــريك فــي صــادر
ومشــاركوه) حيــث ســلطوا الضــوء علــى
قضايــا الترخيــص فــي مصــر ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي والمشــرق العربــي.
صــادر فنــد فــي مداخلتــه قوانيــن الــوكاالت
المعتمــدة فــي المنطقــة وتوقــف عنــد القانــون
اللبنانــي المعنــي بذلــك .فأشــار إلــى أن بعــض
المنتجــات ال يمكــن ان تخضــع للــوكاالت
الحصريــة كالمــواد الغذائيــة وادوات
التنظيــف .وشــدد علــى ضــرورة وجــود
مســتند خطــي يثبت ملكيــة الوكالــة الحصرية.
ـرا لغيــاب التشــريعات التــي تنظــم
وقــال« :نظـ ً
المنافســة وللتطبيــق الخجــول لقوانيــن الملكيــة
الفكريــة ولعــدم كفايــة التشــريعات الجمركيــة،
فمثــل هــذه االتفاقــات ضروريــة لحمايــة
العالمــات التجاريــة».
إعداد :إلسي مفرج
شــارك فــي اإلعــداد :المحامــي رانــي صــادر،
المحاميــة نســرين حــداد ،المحاميــة باتريســيا
صعيبــي
غرافيكس :غياث سلوم
Follow SADER & Associates on:

www.saderlaw.com
sader@saderlaw.com

8

في اإلعالم
الـ BPGفي مقابلة لصوت المدى في اليوم العالمي للملكية الفكرية
صادر :ال تطور من دون الملكية الفكرية
سنو :الرابح الوحيد من التقليد هو المقلد
بمناســبة اليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة اســتضافت اذاعــة «صــوت المــدى» عضــوي
«الجمعيــة اللبنانيــة لحمايــة المنتجــات والعالمــات التجاريــة» الســيدة كوكــب ســنو
والمحامــي رانــي صــادر.
ســنو أكــدت بدايــة ان مــن يشــتري بضائــع مقلــدة عــن ســابق تصــور وتصميــم هــو
شــريك فــي جريمــة التقليــد وفــي تشــجيع المقلديــن علــى توســيع نطــاق جريمتهــم لتشــمل
المنتجــات التــي تهــدد صحــة االنســان وحياتــه بشــكل مباشــر .ونبهــت ســنو المســتهلكين
مــن شــراء المنتجــات المقلــدة بهــدف التوفيــر ،وقالــت« :الرابــح الوحيــد مــن هــذه العمليــة
هــو المقلــد ،فالمســتهلك ســيدفع الثمــن مضاعفــاً» .وفنــدت ســنو آليــة تمييــز البضائــع
المقلــدة عــن تلــك االصليــة .فنبهــت الــى ضــرورة شــراء البضائــع مــن مصــدر موثــوق
بــه .ونصحــت المســتهلكين بالتدقيــق بالبضائــع قبــل اتمــام العمليــة الشــرائية عبــر التنبــه
إلــى أي إختــاف بلــون الغــاف ،والــى اي اخطــاء امالئيــة فــي اســماء المنتجــات وبطاقات
التعريــف عنهــا ،والــى اي فــرق غيــر منطقــي بالســعر .وأضافــت ســنو« :يجــب علــى
المســتهلك االمتنــاع عــن اســتخدام المنتــج او التوقــف عنــه فــي حــال مالحظــة اي اختــاف
بفعاليتــه أو برائحتــه ،أو فــي حــال االصابــة بــأي عــوارض غريبــة مــن جــراء اســتخدامه.
وفــي هــذه الحالــة يجــب تبليــغ «مصلحــة حمايــة المســتهلك» لــدى وزارة االقتصــاد عبــر
االتصــال علــى الرقــم الســاخن  1739أو عبــر اســتخدام التطبيــق الخــاص».
المحامــي صــادر أكــد بــدوره أنــه لــوال وجــود حقــوق الملكيــة الفكريــة لــم يشــهد العالــم
كل هــذا التطــور فــي مختلــف مجــاالت االبــداع .واعتبــر ان بمقــدار ذوي القــدرات الماليــة
المحــدودة تحصيــن حقوقهــم كمســتهلكين عبــر اللجــوء الــى الصناعــات المحليــة االقــل
كلفــة وتشــجيعها ،بــدال مــن شــراء المنتجــات المقلــدة االقــل فعاليــة وتشــجيع المقلديــن.
ووصــف صــادر التقليــد بالســرطان االقتصــادي الــذي يــؤذي االقتصــاد الوطنــي عبــر
خســارة فــرص العمــل وتفويــت مــردود ضرائبــي علــى الخزينــة وخلــق بيئــة حاضنــة
لألعمــال اإلجراميــة وتبييــض األمــوال وتهجيــر اإلبتــكارات وتراجــع اإلســتثمارات
األجنبيــة وقــدرة المنافســة لــدى الصناعــات المحليــة .واشــار صــادر الــى تحســن ملحــوظ
فــي اداء االجهــزة اللبنانيــة المعنيــة فــي مكافحــة جرائــم التقليــد ،رغــم محدوديــة مواردهــا
البشــرية والفنيــة .وشــدد علــى ضــرورة اصــدار احــكام رادعــة تكلــف المقلــد اكثــر مــن
ربحــه مــن عمليــة التقليــد .ووجــه ختا ًمــا دعــوة الــى القطــاع الخــاص للتعــاون مــع القطــاع
العــام فــي مكافحــة التقليــد عبــر تقديــم الدعــم التقنــي وتشــارك المعرفــة والمعلومــات مــع
االجهــزة المختصــة والمطالبــة بالحقــوق فــي حــال االعتــداء عليهــا.

