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

ــة  ــة الملكي ــي حماي ــيٌّ ف ــاد دور أساس ــي وزارة االقتص ــة ف ــة الفكري ــة الملكي ــة حماي لمصلح
ــا فــي حمايــة المســتهلكين مــن هــذه  الفكريــة فــي لبنــان وفــي مكافحــة البضائــع المقلــدة، وتاليً
البضائــع التــي تشــكل خطــًرا علــى صحتهــم وعلــى حياتهــم. لــذا وبهــدف االضــاءة علــى هــذا 
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 
اللبنانيــة مــن تطــور المعاهــدات العالميــة؟ التشــريعات 

 
أول قانــون يتعلــق بالملكيــة الفكريــة فــي لبنــان، صــدر عــام 1924 بقــرار عــن المفوض الســامي 
الفرنســي حمــل الرقــم 2385، فوضــع »نظــام حقــوق الملكيــة االدبيــة والفنيــة« و»نظــام حقــوق 
الملكيــة التجاريــة والصناعيــة«. كان هــذه القــرار يغطــي كل أوجــه الملكيــة الفكريــة فــي ذلــك 
ــة  ــة اللبناني ــرار الحكوم ــاالت وق ــا واالتص ــي التكنولوجي ــي مجال ــورات ف ــن التط ــن، لك الزم
ــر مــع  ــن لتتناســب أكث ــث القواني ــة« إســتلزمت تحدي ــى »منظمــة التجــارة العالمي االنضمــام ال

القواعــد التــي ارســتها االتفاقــات الدوليــة التــي انضــم اليهــا لبنــان.  (تتمــة ص.2(

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

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

أحيانًــا إلــى ثقافــة حاضنــة لهــذه الحقــوق 
الحمايــة  وجــه  فــي  صريــح  وتحصيــن 
السياســيّة غيــر المشــروعة لمنتهكــي الحقوق. 
الملكيـّـة الفكريـّـة فــي لبنــان مثــال صريح على 
ــه  ــت قرصنت ــذي تّم ــم »غــدي« ال ــك، وفيل ذل
ــي  ــا ف ــون دائًم ــى أن المشــكلة ال تك ــل عل دلي
ــان.  ــع لبن ــي واق ــل ف ــه ب ــي ثغرات ــون وف القان

.(المجلة القضائية، العدد 12  تتمة ص.3( 
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لعدد ا ا  هــذ فــي 

حمايــة  مصلحــة  رئيســة  مــع  مقابلــة 
الملكيــة الفكريــة فــي وزارة االقتصــاد 
والتجــارة الســيدة ســلوى فاعــور - ص. 2

تقرير عن قرصنة فيلم »غدي« - ص. 3

ــى  ــض يصــل إل ــس وبتعوي أحــكام بالحب
25 مليــون ليــرة بجرائــم تقليــد عالمــات 

تجاريــة  - ص. 5

حمايــة  لجمعيــة  محاضــرات  سلســلة 
فــي  التجاريــة  والعالمــات  المنتجــات 

6 ص.   - لبنــان 

حيــة فتتا إ

فــي ظــل االضطرابات االمنية والسياســية 
التــي تؤثــر ســلبًا علــى االقتصــاد اللبناني، 
تشــهد األســواق اللبنانيــة تحســنًا ملحوًظــا 
فــي مكافحــة البضائــع المقلــدة وذلــك علــى 
ــرية  ــوارد البش ــة الم ــن محدودي ــم م الرغ
واالدارات  االجهــزة  لــدى  والفنيــة 
تقليــد  بمكافحــة  المعنيــة  اللبنانيــة 
المنتجــات والعالمــات التجاريــة. يتزامــن 
ــات  ــاع التدريجــي للعقوب ــك مــع االرتف ذل
الرادعــة التــي تصــدر عــن القضــاء بحــق 
المقلديــن. واالهــم أن هــذا التحســن يأتــي 
ــام  ــاع الع ــن القط ــاون بي ــور التع ــع تط م
ــد. ــة التقلي ــي مكافح ــاص ف ــاع الخ والقط

فــي هــذا العــدد نســلط الضــوء علــى أبــرز 
العــام  القطــاع  بيــن  التعــاون  مجــاالت 
والقطــاع الخــاص فــي لبنــان، وقــد شــملت 
موضوعــات التدريــب وتبــادل المعلومات 
وحمــالت توعيــة المواطنيــن علــى اهميــة 
ــغ  ــات التبلي ــر آلي ــة وتطوي ــة الفكري الملكي
عــن المنتجــات المقلـّـدة. وذلــك علــى أمــل 
توســيع نطــاق التعــاون بيــن القطاعيــن 
وحــث  بينهمــا  الثقــة  وزيــادة  مســتقبالً 
التعــاون مــع  أصحــاب الحقــوق علــى 
ــي  ــم ف ــة بحقه ــة والمطالب ــزة المعني االجه
حــال االعتــداء علــى عالماتهــم التجاريــة.
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مــن أول إنجــازات المصلحــة هــو الحــث باتجــاه اعتمــاد المبــادئ 
والقواعــد العالميــة فــي قوانيننــا وباتجــاه توســيع نطــاق الحمايــة لتشــمل 
ــد  ــن، وتحدي ــن والعازفي ــف كالمؤدي ــوق المؤل ــاورة لحق ــوق المج الحق
الفئــات المســتفيدة مــن هــذه الحمايــة واضافتهــا لتشــمل مثــالً البرامــج 
ــج  ــدي البرام ــع مقل ــة م ــة شرس ــا معرك ــا واجهن ــة. إال انن االلكتروني
االلكترونيــة الذيــن حاولــوا اســتثناء البرامــج االلكترونيــة مــن الحمايــة 
التــي يشــملها قانــون »حمايــة الملكيــة االدبيــة والفنيــة«. وقــد حاولنــا 
ــذا  ــف وحــق االطــالع، ل ــن حــق المؤل ــوازن بي ــون ايجــاد ت ــي القان ف
ســمحنا فــي المــادة /25/ مــن القانــون 99/75 بتصويــر نســخ برامــج 
الحاســب االلــي مــن قبــل المؤسســات التربويــة واســتعمال جــزء مــن 
العمــل لنقــده او لدعــم وجهــة نظــر او لغايــة تعليميــة، لكــن المجلــس 
النيابــي وفــي جلســة التصويــت علــى القانــون وبــداًل مــن تحديــد 
عــدد النســخ المســموح بهــا تــرك االمــر لقــرارات اداريــة الحقــة 
ــة  ــا، ومــن أجــل مالئم ــرن«. وتاليً ــة ب ــع »اتفاقي ــق تناقضــاً م ــا خل م
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« )WIPO( بشــأن حقــوق المؤلــف )WCT( وبشــأن 

ــت.  ــى االنترن ــي )WPPT( عل ــجيل الصوت األداء والتس

ومــن واجــب المجلــس النيابــي أيًضــا إقــرار مشــاريع قوانيــن العالمات 
التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة والمؤشــرات الجغرافيــة. 
كمــا علينــا االنضمــام الــى »بروتوكــول مدريــد« حــول التســجيل 
الدولــي للعالمــات التجاريــة والــى اخــر تعديــالت اتفاقيــات »باريــس« 
و»بــرن« وإلــى تصنيــف »نيــس« الدولــي. وعلــى لبنــان أيًضــا 

ــراع«.  ــراءات االخت ــأن ب ــاون بش ــدة التع ــى »معاه ــام ال االنضم

ــات  ــم طلب ــة متطــورة فــي تقدي إعتمــدت وزارة االقتصــاد مؤخــًرا آلي
ــا  ــن م ــة، ولك ــا االلكتروني ــر بوابته ــة عب ــات التجاري ــجيل العالم تس
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 واعــالم الــدول... كمــا يمكننــا 
حمايــة العالمــات المشــهورة بموجــب المــادة /4/ بيــس مــن »اتفاقيــة 

باريــس«، وفــي هــذه الحالــة يرفــض وزيــر االقتصــاد والتجــارة 
تســجيل العالمــة ويحــق لمــن يعتبــر نفســه متضــرًرا بــأن يربــط 

ــزاع امــام القضــاء االداري.  الن

أمــا فــي حــال العالمــات غيــر المشــهورة، فــاذا حصــل نــزاع حــول 
ــا يمكــن ان  ــة للفحــص. م ــي المصلحــة آلي ــك ف ــة ال نمل ــة معين عالم
نقــوم بــه هــو التدقيــق بالعالمــات الــواردة الينــا، وفــي حــال تشــابهها 
مــع عالمــة مســجلة مســبقًا، ننبــه المتقــدم بالعالمــة الجديــدة. وإذا اصّر 
ــتند  ــى مس ــع عل ــه التوقي ــب من ــة، نطل ــجيل العالم ــى تس ــر عل االخي
إبــالغ 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« 
ــة المشــابهة  ــا رفــض تســجيل العالم ــراض« يخولن ــى »نظــام إعت إل

للعالمــة المســجلة ويعطــي حــق االعتــراض للمتضــرر. 

لمصلحــة حمايــة الملكيــة الفكريــة دور أساســيٌّ فــي مكافحــة تقليــد 
العالمــات، فكيــف تقــوم بهــذا الــدور علــى االرض؟ 

ــي وزارة االقتصــاد  ــة« ف ــة الفكري ــة الملكي ــع »مصلحــة حماي تضطل
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 
ــا  ــه حارًس ــة تضع ــذه الطريق ــي به ــة، وه ــع المضبوط ــأن البضائ بش
ــس  ــرك رئي ــه. ويح ــة لدي ــدة المضبوط ــع المقل ــى البضائ ــا عل قضائيً
المصلحــة دعــوى الحــق العــام لــدى النيابــة العامــة عفــًوا، بعــد اســتالم 
المحضــر مــن المراقبيــن ودرســه. كمــا يحــق للفريــق المتضــرر أي 
صاحــب العالمــة المســتهدفة بعمليــة التقليــد أن يحــرك الدعــوى أيًضــا.

ــة  ــة حماي ــا »مصلح ــي تنفذه ــط الت ــات الضب ــى عملي ــة ال وباالضاف
ــع  ــة م ــاون المصلح ــة، تتع ــواق اللبناني ــي االس ــة« ف ــة الفكري الملكي
ــع  ــات لبضائ ــا ملف ــول اليه ــي تح ــارك« الت ــة للجم ــة العام »المديري
مشــكوك بأمرهــا. وتمتنــع الجمــارك عــن التصــرف بالبضائــع عبــر 
ازالــة الداللــة عنهــا أو تلفهــا أو تســيّرها مــن دون موافقــة »مصلحــة 
حمايــة الملكيــة الفكريــة« التــي تحــرك الدعــوى لــدى النيابــة العامــة 

ــرار القضــاء.  وتنتظــر ق

الملكيــة  اللبنانييــن علــى اهميــة  المواطنيــن  مــن شــأن توعيــة 
الفكريــة أن يســهل مهامكــم فــي مكافحــة التقليــد، فكيــف تســاهمون 

ــة؟ ــة التوعي ــي عملي ف

للتوعيــة دور اساســي فــي تنميــة الثقافــة المجتمعيــة حــول اهميــة 
ــة  ــة للملكي ــة العالمي ــع »المنظم ــل م ــا نعم ــن هن ــة، م ــة الفكري الملكي
الفكريــة« )WIPO( عبــر المشــاركة بــورش عمــل علــى المســتوى 
االقليمــي والعالمــي وعبــر تنظيــم مؤتمــرات وورش عمــل فــي لبنــان. 
كمــا نعمــل علــى التوعيــة علــى اهميــة الملكيــة الفكريــة فــي الجامعــات 
ــة  ــول اهمي ــا ح ــة طالبه ــة لتوعي ــع المصلح ــق م ــي تنس ــة الت اللبناني

ــى تســجيل إبداعاتهــم ومؤلفاتهــم.  ــة ولحثهــم عل ــة الفكري الملكي

مقابلة
سلوى فاعور: نحو إعتماد »نظام اإلعتراض« في تسجيل العالمات التجارية

 بعد تطوير آلية تقديم الطلبات عبر االنترنت

يجب على المجلس النيابي تعديل المادة / 25/ من القانون 
75/ 99 وإدخال احكام تتالئم ومعاهدتي »المنظمة الدولية للملكية 

الفكرية« بشأن االنترنت.



3

تحـقيـق
الملكّية الفكرّية في لبنان: المشكلة ليست في القانون والمطلوب أحكام بتعويضات عالية

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

الحمايــة السياســيّة والبــؤر األمنيّــة أقــوى 
ــون ــن القان م

فــي 31 أكتوبــر 2013 كانــت انطالقــة فيلــم 
»غــدي« فــي الصــاالت الســينمائيّة اللبنانيـّـة. 
وبعــد أســبوَعين فقــط علــى عــرض الفيلــم –
ســيناريو وبطولــة جــورج خبــاز ومــن إخراج 
ــن  ــمعون-، تبيّ ــلا ش ــاج غب ــن دّرة وإنت أمي
ــة  ــي المنصوريّ ــّر ف ــو يم ــة وه ــج صدف للمنت
فــي المتــن الشــمالي أن الفيلــم تّمــت قرصنتــه 
ــة  ــطة باع ــات بواس ــى الطرق ــاع عل ــو يب وه
ــر  ــك فهــو متوفّ ــن، كذل ــر لبنانيّي متجّوليــن غي
فــي  ومنتشــر  المحــالت  مــن  الكثيــر  فــي 
األســواق حيــث يمكــن للمواطــن شــراؤه لقــاء 
ألــف ليــرة لبنانيّــة. علــى الفــور تقــدّم المنتــج 
عبــر وكيلتــه المحاميــة نــاي الهاشــم بدعــوى 
ــة ضــدّ  ــة الجزائيّ ــة العام ــام النياب ــة أم قضائيّ
مجهــول. لــم تســلك المحاميــة طريــق قضــاء 
األمــور المســتعجلة بســبب الكلفــة العاليــة 
تقدّمــت  كذلــك  المالحقــة،  أصــول  وتعقيــد 
ــة  ــدم معرف ــبب ع ــول بس ــوى ضــدّ مجه بدع
ــاًل  ــن مث ــن الســوريّين المتجّولي أســماء البائعي
ــاع فيهــا.  ــي يب ــة الت ــك المحــالت اللبنانيّ وكذل
ذُكــرت  اســتقصاء  بعمليــات  المنتــج  قــام 

ــت بســرعة  ــي أحيل ــي الشــكوى الت ــا ف نتائجه
الفتــة إلــى مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيـّـة 
الشــرطة  فــي  الفكريّــة  الملكيّــة  وحمايــة 
القضائيـّـة فــي قــوى األمــن الداخلــي. وتوضح 
أن  الحــاج  ســوزان  الرائــد  القســم  رئيســة 
»القســم تحــّرك بســرعة لــردع الضــرر، ألن 
ــي الصــاالت.  ــزال يعــرض ف ــم كان ال ي الفيل
ــّم  ــا وت ــع فيه ــّم التوّس ــات وت ــت التحقيق فأجري
ــي  ــخاص ف ــرة أش ــادة عش ــى إف ــتماع إل االس
القضيّــة«. وقــد تــّم اســتدراج أحــد الباعــة 
واتخــاذ  آخريــن  مــع  وتوقيفــه  الســوريّين 

إجــراءات حاســمة بحقهــم.

ــد الحــاج،  التحقيقــات بحســب مــا تشــير الرائ
كّل  أســماء  علــى  قاطــع  شــكل  فــي  دلــت 
ــك  ــم. كذل ــل هوياته ــت كام ــن وبيّن المتورطي
ــى  ــات إل ــب االعتراف ــات بحس ــادت التحقيق ق
شــخَصين رئيســيَّين فــي القضيـّـة، همــا لبنانــي 
وســوري. وتلفــت الحــاج إلــى أن الفيلم ســحب 
مــن األســواق، فــي حيــن تشــير وكيلــة المنتــج 
إلــى أن القــوى األمنيّــة ســحبت قســًما مــن 
ــي  ــج ف ــد اشــتراها المنت ــة فق ــا البقيّ النســخ أم
حيــن أن بعــض المحــالت الكبــرى ســلمت 
النســخ المقلــدة تلقائيـًـا. لكــن المنتــج يشــير إلــى 

أنــه وعلــى الرغــم مــن كّل اإلجــراءات التــي 
ــب  ــه مكت ــام ب ــا ق ــاه م ــا تج ــذت والرض اتخ
مكافحــة جرائــم المعلوماتيّــة وحمايــة الملكيّــة 
الفكريّــة، إال أن الفيلــم مــا زال فــي األســواق 

ــي بعــض المحــالت.  ــاع ف ويب

مشــغل صبــرا مثــال علــى الحمايــة السياســيّة 
وعلــى االعتــداء علــى الملكيـّـة الفكريـّـة 

بحكــم هــذه التجربــة، تقــول وكيلــة المنتــج 
المحاميــة نــاي الهاشــم إن المشــكلة ليســت فــي 
قانــون الملكيـّـة الفكريـّـة واألدبيـّـة الصــادر فــي 
ــد، إال  ــون جيّ ــام 1999. فالقان ــي الع ــان ف لبن
أن المشــكلة هــي فــي السياســة. فالفيلــم نســخ 
فــي مشــغل فــي مخيـّـم صبــرا يملكــه ه. فنيش، 
وهــو شــخص اعتــرف بعــض الموقوفيــن 
أنــه وراء قرصنــة فيلــم »غــدي«. ويؤكــد 
ــة  ــم المعلوماتيّ أرشــيف مكتــب مكافحــة جرائ
ملفــه حافــل  أن  الفكريّــة  الملكيّــة  وحمايــة 
بســوابق كثيــرة فــي هــذا المجــال. كذلــك دلــت 
التحقيقــات علــى تــوّرط شــخص ســوري إلــى 

ــة.  ــه بشــكل رئيســي فــي القضيّ جانب

وتشــير الرائــد الحــاج إلــى أنهــم فــي انتظــار 
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المناســبة  واألمنيّــة  السياســيّة  الظــروف 
المحميَّيــن  الشــخَصين  هذَيــن  لتوقيــف 
ــة  ــؤر أمنيّ ــي ب ــن ينشــطان ف بالسياســة واللذَي
ــا.  ــة التصــّرف بســهولة فيه ال تســتطيع الدول
نــاي  المحاميــة  تلفــت  اإلطــار  هــذا  وفــي 
الشــهير  صبــرا  مشــغل  أن  إلــى  الهاشــم 
غيــر المرّخــص محمــّي بالسياســة. وثّمــة 
شــخص آخــر هــو قريــب صاحــب مشــغل 
ــة  ــي الروش ــغاًل ف ــدوره مش ــك ب ــرا، يمل صب
ــن  ــًرا م ــًما كبي ــّن قس ــه مرخــص. لك ــر أن غي
ــون،  ــص والقان ــه يتجــاوز حــدود الترخي عمل
ــة  ــوق الملكيّ ــى حق ــداء عل ــوم باالعت ــو يق فه
ــى  ــبة إل ــن. وبالنس ــة لآلخري ــة واألدبيّ الفكريّ
مشــغل صبــرا غيــر الشــرعي والمتــوّرط فــي 
قرصنــة فيلــم »غــدي«، تذكــر الهاشــم أن 
ــة إالّ  ــال القرصن ــي مج ــّرك ف ــة ال تتح الدول
إذا كان الموضــوع يتعلــق باألفــالم اإلباحيّــة. 
ــم  ــة بمداهمــة المخيّ ــوى األمنيّ ــد قامــت الق وق
المذكــور ومصــادرة عشــرة آالف نســخة مــن 
أفــالم إباحيـّـة، لكــّن ردّ الفعــل كان عنيفـًـا وقــد 
خطــف دركــّي وتدخلــت الوســاطات السياســيّة 
ــم  ــن بينه ــن وم ــة المتوّرطي ــة لحماي والحزبيّ

المدعــو ه. فنيــش. 

صــادر: المطلــوب تعويضــات عاليــة وأحــكام 
قاســية

ــة  ــا الملكيّ ــة المتخصــص فــي قضاي مــن خلفيّ
ــي  ــي ران ــرى المحام ــان، ي ــي لبن ــة ف الفكريّ
ــي التعاطــي  ــة ف ــة مشــكلة ثقافيّ صــادر أن ثّم
مــع قضايــا الملكيّــة الفكريّــة، أواًل. ويلفــت 

إلــى أن »المواطنيــن يعتقــدون أن  صــادر 
لحمايــة  وجــدت  الفكريّــة  الملكيّــة  قوانيــن 
ــن أنهــا وضعــت  ــي حي ــة، ف األعمــال األجنبيّ
ــة«،  ــة الوطنيّ ــة الصناع ــاس لحماي ــي األس ف
ــة  مذكــًرا أن لبنــان وضــع أول تشــريع للملكيّ
العــام 1924 وهــو مــا زال  الفكريّــة فــي 
معمــواًل بــه جزئيًــا حتــى اآلن. فالممارســة 
قديمــة فــي هــذا المجــال والدعــاوى قديمــة 
كقضيّــة »أخــوت شــناي« و»عبــدو عبيــد 
مشــهور  لبنــان  وأن  خصوًصــا  عبيــدو«، 
باإلبــداع الفنــي والثقافــي واألدبــي والفكــري. 
ــاه  ــي تج ــص الثقاف ــرح النق ــادر ش ــع ص يتاب
الملكيـّـة الفكريـّـة، قائــاًل إن »المجتمــع اللبناني 
يؤمــن بجــزء كبيــر منــه بــأن حمايــة الملكيّــة 
لنفســه  ويعطــي  موجــودة  غيــر  الفكريّــة 
ــًرا  ــي كثي ــردّد اللبنان ــي، يت ــرات. وبالتال تبري
ــال«.  ــذا المج ــي ه ــه ف ــن حق ــاع ع ــي الدف ف

حتــى علــى المســتوى القضائــي، فــإن معالجــة 
ومــن  اغتصــاب  أو  قتــل  لدعــاوى  قــاٍض 
ــتجعله  ــيقي، س ــن موس ــرقة لح ــوى س ــم دع ث
الدعــوى  أهميّــة  مــن  يقلّــل  )القاضــي( 
الثانيــة. مــن هنــا يطالــب صــادر بإنشــاء 
محكمــة متخّصصــة فــي الملكيّــة الفكريّــة، 
أو بتخصيــص قضــاة محدّديــن للنظــر فــي 
هــذه القضايــا. ويدعــو اللبنانيّيــن إلــى مالحقــة 
ــم  ــى حقوقه ــدّي عل ــة بالتع ــم المتصل قضاياه

الفكريّــة. 

وعلــى مســتوى األحــكام، يطالــب صــادر بــأن 
ــة  ــة الفكريّ ــا الملكيّ ــي قضاي تكــون األحــكام ف

قاســية والتعويضــات كبيــرة كمــا يحصــل فــي 
ــان  ــي لبن ــي تصــدر ف ــكام الت ــارج. فاألح الخ
متواضعــة وال تشــّكل رادًعــا. يضيــف أن 
الحكــم بتعويضــات عاليــة ســيكون مفيــدًا ألن 
هــذه الجرائــم ماليّــة وهــدف المعتــدي مــن 
ورائهــا الربــح المــادي الســهل. يتابــع صــادر 
قائــاًل »مــن المتعــارف عليــه أن جريمــة تقليــد 
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــة ه ــال الفكريّ األعم
عمليــات تبييــض األمــوال. والتراخــي فــي 
موضــوع مكافحــة تهريــب األعمــال الفنيـّـة قــد 
يقــود إلــى أمــور أخطــر بكثيــر. فمــن يهــرّب 
ــن  ــر م ــوة عنص ــر رش ــة عب ــا مدمج أقراًص
الجمــارك، يمكنــه تهريــب مــا هــو أخطــر مــن 

ــا«. ــك كالمخــدرات والســالح وغيرهم ذل

والحمايــة  األمنيّــة  البــؤر  إشــكاليّة  فــي 
ــب  ــة، يطال ــي تعيــق عمــل الدول السياســيّة الت
صــادر بمكافحــة القرصنــة أو »الســرطان 
ــي كّل  ــه ف ــالل محاربت ــن خ ــادي« م االقتص
المناطــق التــي يــرّوج فيهــا الفيلــم المســروق. 
فــإذا كانــت الدولــة عاجــزة عــن دخــول مخيـّـم 
مــا أو مــكان وجــود مشــغل فــي بــؤرة أمنيّــة 
مــا، يمكنهــا مكافحــة القرصنــة عبــر تكثيــف 
عملهــا فــي بقيّــة المناطــق ألن معمــاًل محميًــا 
مــن دون ســوق ال طائــل منــه. فالمقلـّـد يحتــاج 
المقلــدة،  األعمــال  لتصريــف  ســوق  إلــى 
ــه  ــوق وتنظيف ــة الس ــت حماي ــي إذا تم وبالتال
يصبــح التقليــد فــي المعامــل المحميّــة مــن 

دون فعاليّــة أو جــدوى.

أحكام
عشرون مليون ليرة تعويض بدل محاولة 

تقليد عالمة تجارية لمواد غذائية

فــي  الجزائــي  المنفــرد  القاضــي  أصــدرت 
ــل  ــا حم ــش حكًم ــارة بري ــه الرئيســة س عالي
الرقــم 812/ 2013، قضــى بحبــس أربعــة 
ــد  ــة تقلي ــهر بتهم ــة أش ــدة ثالث ــخاص لم أش
عالميــة  لشــركة  تابعــة  تجاريــة  عالمــة 
متخصصــة فــي صناعــة وتصديــر المــواد 
ــة ومشــتقاتها وبتهمــة توســل الغــش  الغذائي
الشــركة  زبائــن  تحويــل  محاولــة  بهــدف 
المحكمــة  قضــت  كمــا  اليهــم.  المدعيــة 
بتغريــم كل مــن المتهميــن االربعــة باالضافــة 
الــى شــخص خامــس مبلــغ مليونــي ليــرة 
لبنانيــة وبالزامهــم بالتكافــل والتضامــن فــي 
مــا بينهــم دفــع مبلــغ عشــرين مليــون ليــرة 
لبنانيــة للشــركة المدعيــة كتعويــض عــن 

ــا. ــق به ــذي لح ــرر ال ــل والض العط

في الواقعات

قبرشــمون  فصيلــة  مــن  دوريــة  ضبطــت 
)قضــاء بعبــدا( كميــة مــن علــب مكعبــات 
ــركة  ــة لش ــدة تابع ــة مقل ــل عالم ــاج تحم دج
ــر  ــة وتصدي ــي صناع ــة ف ــة متخصص عالمي
مــن  وكميــة  ومشــتقاتها  الغذائيــة  المــواد 
مكعبــات الدجــاج المنتهيــة الصالحيــة مــن 
عالمــة مختلفــة، وذلــك فــي مســتودع فــي 

عرمــون. منطقــة 

وتــم االدعــاء بنتيجــة التحقيقــات علــى خمســة 
اشــخاص علــى عالقــة بعمليــة التقليــد. فتبيــن 
والمدعــى  نســق  االول  عليــه  المدعــى  أن 
عليــه الثانــي عمليــة طباعــة المغلفــات المقلــدة 
وتعبئــة المكعبــات المنتهيــة الصالحيــة فيهــا، 
وذلــك فــي مســتودع يملكــه المدعــى عليــه 
الثالــث. وتولــت المدعــى عليهــا الرابعــة وهي 

زوجــة صاحــب المســتودع، عمليــة تعبئــة 
ــتودع.  ــل المس ــات داخ ــي المغلف ــات ف المكعب
ــة  ــى عملي ــس فتول ــه الخام ــى علي ــا المدع أم
العالمــة  تحمــل  التــي  المغلفــات  طباعــة 
ــف  ــف مغل ــع /75/ ال ــه طب ــاد ان ــدة، وأف المقل
ــب  ــى طل ــاًء عل ــغ /1500/د.أ. بن ــل مبل مقاب

المدعــى عليــه االول.

في القانون

ــتثناء  ــم باس ــى عليه ــة أن المدع رأت المحكم
ــة  ــد عالم ــى تقلي ــوا عل ــم، اقدم ــس بينه الخام
وأن  المدعيــة،  الشــركة  تخــص  مشــهورة 
ــي  ــه ف ــم يشــكل الجــرم المنصــوص علي فعله
المــادة /702/ عقوبــات والجنحــة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة /85/ مــن القانــون رقــم 
توســل  لناحيــة  فعلهــم  أن  ورأت   .99/75
الغــش بهــدف محاولــة تحويــل زبائــن الشــركة 
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ــوص  ــة المنص ــكل الجنح ــم يش ــة اليه المدعي
عقوبــات   /714/ المــادة  بمقتضــى  عنهــا 
ــيما  ــه، الس ــادة /202/ من ــى الم ــة عل معطوف
أن المحاولــة معاقــب عليهــا وفاقًــا الحــكام 

المــادة المذكــورة. 

لناحيــة  فعلهــم  أن  المحكمــة  واعتبــرت 
االتجــار بمــواد منتهيــة الصالحيــة وغــش 
ــدة بقــي  المســتهلكين عبــر وضــع عالمــة مقل
ــه  ــيما بأن ــة ال س ــة الخائب ــار المحاول ــي إط ف
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 
القانــون  بنــص خــاص، وان  اال  المحاولــة 
ــم يكــرس للحــاالت المذكــورة  2005/659 ل
يقتضــي  ممــا  المحاولــة  ترعــى  نصــوص 
ــم ســندًا  ــات عــن المدعــى عليه إبطــال التعقب

ــور. ــون المذك ــواد القان ــكام م الح

ــس  ــه الخام ــى علي ــل المدع ــرت ان فع واعتب
لناحيــة اقدامــه علــى طباعــة المغلفــات االنفــة 
الذكــر يشــكل الجنحــة المنصــوص عليهــا 
بمقتضــى المــادة /702/ عقوبــات، وان فعلــه 
ــع  ــتراك م ــة دون االش ــى الطباع ــر عل اقتص
المدعــى عليهــم بســائر الجرائــم االخــرى ممــا 
يقتضــي اعــالن براءتــه ممــا اســند اليــه ســندًا 
للمــواد االخــرى. ورأت المحكمــة أنــه يقتضي 
ــه  ــح المدعــى علي ــات الملــف من ــا لمعطي وفاقً
ــكام  ــا الح ــة وفاقً ــباب التخفيفي ــس االس الخام

ــات. ــون العقوب المــادة /254/ مــن قان

الحكم

عليهــم  المدعــى  بإدانــة  المحكمــة  حكمــت 
االول والثانــي والثالــث والرابــع ســندًا الحــكام 
المــواد /702/ و/714/ و/202/ مــن قانــون 
العقوبــات و/85/ مــن القانــون رقــم 99/75. 
ــس كل  ــات، بحب ــام العقوب ــد إدغ ــت بع وقض
منهــم مــدة ثالثــة اشــهر وبتغريمــه بقيمــة 
المحكمــة  وأدانــت  لبنانيــة.  ليــرة  مليونــي 
المدعــى عليــه الخامــس ســندًا الحــكام المــادة 
/702/ عقوبــات بعــد تبرءتــه مــن المــواد 
االخــرى، وقضــت بتنزيــل العقوبــة عمــاًل 
باالكتفــاء  المــادة /254/ عقوبــات  باحــكام 

ــة. ــرة لبناني ــي لي ــغ مليون ــه مبل بتغريم

ــل  ــم بالتكاف ــة المدعــى عليه وألزمــت المحكم
والتضامــن فــي مــا بينهــم بــأن يدفعوا للشــركة 
ــة  ــرة لبناني ــون لي ــغ عشــرين ملي ــة مبل المدعي
كتعويــض عــن العطــل والضــرر الــذي لحــق 
ــم  ــات بحقه ــال التعقب ــا قضــت بابط ــا، فيم به
و/109/   105/11 المــواد  الحــكام  ســندًا 

و/114/ مــن القانــون 2005/659 لكونهــا 
ــة.  ــي إطــار المحاول ــزال ف ــت ال ت كان

25 مليون ليرة تعويض عن تقليد شكل 
Coffee Mate عبوة

أصــدر القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي صيــدا 
حمــل رقــم  قــراراً  الزيــن  الرئيــس ماهــر 
ــد  ــم بتقلي ــم مته ــى بتغري 2013/852، قض
بمبلــغ   »Coffee Mate« شــكل عبــوة
ــع  ــه بدف ــة وألزم ــرة لبناني ــن لي ــبعة ماليي س
ــرر  ــل وض ــض عط ــرة كتعوي ــون لي 25 ملي

لشــركة »نســتله« المدعيــة. 

في الواقعات

لــدى  بشــكوى  »نســتله«  شــركة  تقدمــت 
الجنــوب  فــي  االســتئنافية  العامــة  النيابــة 
وعــاء  رســم  ابتكــرت  انهــا  عارضــة 
 coffee« بمواصفــات محــددة يحمــل عالمــة
mate«، وانــه بتاريــخ لــم يمــر عليــه الزمــن 
أقــدم المدعــى عليــه علــى تقليــد شــكل العبــوة 
المبتكــر والمعتمــد مــن الشــركة المدعيــة وقــام 
ــه  ــاًء علي ــه. وبن ــد وتوزيع ــه المقل ــع منتج ببي
ــه  ــى علي ــى المدع ــة عل ــة العام ــت النياب ادع
ــداء  ــدة واالعت ــع مقل ــع بضائ ــد وبي بجــرم تقلي
علــى عالمــة تجاريــة مســجالً اصــوالً تخــص 

ــر. الغي

ــرد  ــه مج ــه أن ــن جانب ــاد م ــه أف ــى علي المدع
ــة  ــركة المصنع ــل الش ــن قب ــد م ــوزع معتم م
 city« ماركــة  تملــك  وهــي  لبنــان،  فــي 
ــي ســوريا  creamer« المســجلة أصــوالً ف
وفــي دول عــدة. وعــدد وكيــل المدعــى عليــه 
ــذي  ــج ال ــوة المنت ــن عب ــات بي ــض الفروق بع
يوزعــه ومنتــج الشــركة المدعيــة، واعتبــر ان 
ــي ال  ــر طبيع ــو ام ــابه ه ــض التش ــود بع وج
ــوزع  ــه كان ي ــاد بأن ــاؤالت. واف ــر اي تس يثي
تكــون  ان  قبــل  النــزاع  موضــوع  المنتــج 

ــا. ــرت ماركته ــت ونش ــد اودع ــة ق المدعي

في القانون

فــي  التدقيــق  خــالل  مــن  للمحكمــة  ثبــت 
 city« المســماة القهــوة  الملــف، ان عبــوة 
عبــوة  مــن  شــبه  فيهــا   »creamer
»coffee mate« العائــدة للشــركة المدعية 
الــى حــد كبيــر مــن حيــث المغلــف الخارجــي 
ــوان والكلمــات والطباعــة  ــذي يتضمــن االل ال
والصــورة وااليحــاء الخارجــي، مــا يخلــق 

التباســاً كبيــراً لــدى المســتهلكين. 

واعتبــرت المحكمــة ان المدعــى عليــه اســتفاد 

ومميــزات  »نســتلة«  شــركة  شــهرة  مــن 
فــي   »coffee mate« المســماة  العبــوة 
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. 
ــدم  ــم يق ــه ل ــة ان المدعــى علي ــن للمحكم وتبي
ــكل  ــجيله للش ــع ان تس ــكل قاط ــت بش ــا يثب م
الخارجــي للعبــوة التــي يوزعهــا مســجل فــي 
ــكل  ــة ش ــة المدعي ــجيل الجه ــل تس ــوريا قب س
ــي  ــارة ف ــاد والتج ــي وزارة االقتص ــوة ف العب

ــان. لبن

الحكم

قضــت المحكمــة بإدانــة المدعــى عليــه بجــرم 
المــواد /702/ و/714/ مــن قانــون العقوبــات 
القانــون  مــن  و/106/   /105/ والمــواد 
ــم  ــون رق ــن القان ــادة /85/ م 24/2385 والم
99/75، وتاليًــا الحكــم بالعقوبــة األشــد ســنداً 
للمــادة /181/ عقوبــات أي الحكــم بحبســه 
مبلــغ ســبعة  أشــهر وتغريمــه  ثالثــة  مــدة 
ــاً  ــاء تخفيف ــع االكتف ــة، م ــرة لبناني ــن لي ماليي

بالغرامــة وفقــاً للمــادة /254/عقوبــات.

والزمــت المحكمــة المدعــى عليــه بســحب 
ــن  ــواق م ــي األس ــة ف ــات الموزع كل المنتج
ماركــة »city cream« المقلــدة لماركــة 
»coffee mate« المنتجــة والموزعــة مــن 
ــه  ــه، ومنعت ــى نفقت ــة عل ــل مؤسســة المدعي قب
ــة  ــج الجه ــد لمنت ــج مقل ــذا منت ــع هك مــن توزي
االخيــرة.  هــذه  مــن  بإجــازة  إال  المدعيــة 
والزمــت المحكمــة المدعــى عليــه بتســديد 
ــة  ــرة لبناني ــون لي ــغ خمســة وعشــرين ملي مبل

ــة. ــرر للمدعي ــل وض ــدل عط كب
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ندوات وتدريب
ورشة تدريبية حول الملكية الفكرية للجمارك بالتعاون مع »نستله«

العامــة  »المديريــة  وقعتهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرة  إطــار  ضمــن 
للجمــارك اللبنانيــة« وشــركة »نســتله« بهــدف التعــاون علــى محاربــة 
التقليــد والتهريــب، نظــم »مركــز التدريــب الجمركــي« فــي المديريــة 
ورشــة تدريــب حــول الملكيــة الفكريــة بالتعــاون مــع »نســتله«، 
ــى  ــي مبن ــد للمركــز ف ــر الجدي ــي المق ــن ف ــى مــدى يومي اســتمرت عل

ــروت. ــارك بي ــم جم إقلي

إفتتحــت الورشــة التدريبيــة بحضــور رئيــس وحــدة مكافحــة التهريــب 
البــري فــي الجمــارك العقيــد وليــد الهبــر، وكانــت كلمــة لرئيــس 
ــحاده  ــاج ش ــي الح ــب أول هان ــي« المراق ــب الجمرك ــز التدري »مرك
الــذي أشــار إلــى أن ورشــة العمــل هــذه هــي التعــاون األول للمركــز 
ــن  ــة التواصــل بي ــة متابع ــى »أهمي ــع القطــاع الخــاص، وشــدد عل م
ــاد  ــن واالقتص ــح المواطني ــه صال ــا في ــاص لم ــام والخ ــن الع القطاعي
ــي  ــتله« ف ــركة »نس ــة لش ــرة العام ــت المدي ــا قال ــي«.  بدوره الوطن
لبنــان ياســمين بربيــر: »الجمــارك هــو خــط دفــاع األول لحمايــة 
المعابــر الحدوديــة، وقــد أثبتــت الجمــارك اللبنانيــة فاعليــة فــي مالحقــة 

ــا«.  ــرة لديه ــات المتواف ــن اإلمكان ــة ضم ــدة المهرب ــات المقل المنتج

ــى ذلــك جلســة التدريــب التــي قدمهــا المستشــار االقليمــي لشــؤون  تل
ــر  ــالت والمدي ــز العبدال ــتاذ معت ــي »نســتله« االس ــة ف ــة الفكري الملكي
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 
ــة  ــارك ووزارة الصحــة العام ــي والجم ــن الداخل ــوى األم ومفتشــي ق
ــك بالتعــاون مــع  ــة، وذل ــة الصيادل ووزارة االقتصــاد والتجــارة ونقاب
المحامــي رانــي صــادر والمحاميــة نســرين حــداد مــن شــركة »صــادر 
ومشــاركوه« ومديــرة شــركة BusinessConServ كوكــب ســنو. 
 )Nestle( »كمــا شــارك فــي الــدورات ممثلون عن شــركات »نســتله

 .)P&G( كامبــل«   & و»بروكتــر   )Elilly( ليلــي«  و«إيــالي 
ــن  ــدة ع ــع المقل ــز البضائ ــات تميي ــة تقني ــدورات التدربي ــت ال وتناول
البضائــع االصليــة. ووزعــت فــي ختــام الــدورات شــهادات مشــاركة 

ــن. ــى المتدربي عل

مراقبة االسواق والواردات في ورشة عمل في روتردام

ــل  ــتيراد وتفعي ــواق واالس ــة االس ــتراتجيات مراقب ــز اس ــدف تعزي به
ــدان حــوض  ــي بل ــاون مــع الجمــارك ف ــم المخاطــر والتع ــات تقيي الي
ــردام -  ــي روت ــل ف ــة عم ــي ورش ــاد االوروب ــم االتح ــط، نظ المتوس
هولنــدا بالتعــاون مــع »ادارة ســالمة المنتجــات الهولنديــة«. وشــارك 
فــي ورشــة العمــل ممثلــون عــن البلــدان التــي لديهــا اتفاقيــات شــراكة 
مــع االتحــاد االوروبــي ومــن بينهــا لبنــان الــذي تمثــل برئيــس مديريــة 
ــارق  ــة ط ــارة باالناب ــاد والتج ــي وزارة االقتص ــتهلك ف ــة المس حماي
يونــس ورئيــس مكتــب مراقبــة األســعار فــي الــوزارة موســى كريــم 
ــات  ــات والعالم ــة المنتج ــة حماي ــذي لجمعي ــس التنفي ــقة المجل ومنس

التجاريــة كوكــب ســنو.

االســواق  مراقبــة  تنظيــم  اليــات  فنــدت  االولــى،  الجلســة  فــي 
ــة األســواق  ــة وسياســات مراقب ــكان شــرح عــن هيكلي وسياســاتها. ف
ــي  ــتهلكين ف ــي للمس ــدور االساس ــى ال ــز عل ــم التركي ــدا وت ــي هولن ف
ــتيراد  ــة االس ــت موضــوع »مراقب ــة فتناول ــة الثاني ــا الجلس ــك. أم ذل
والتعــاون مــع الجمــارك«، فتــم اســتعراض اليــات اإلدارة المتكاملــة 
ــة.  ــابقة والالحق ــة الس ــر المراقب ــم المخاطــر عب ــة تقيي ــدود وكيفي للح
وفــي اليــوم التالــي، إطلــع المشــاركون علــى اليــات مراقبــة المنتجــات 
ــة  ــي الجلس ــرات. وف ــارة المختب ــر زي ــى االرض عب ــواردات عل وال
ــذا االطــار. ــي ه ــي ف ــاون األوروب ــات التع ــم عــرض آلي ــة ت الختامي

»اآلثار اإلقتصادية للملكية الفكرية« في بيت المحامي

نظمــت »نقابــة المحاميــن فــي بيــروت« بالتعــاون مــع »جمعيــة 
حمايــة المنتجــات والعالمــات التجاريــة« )BPG( نــدوة عــن »اآلثار 
اإلقتصاديــة للملكيــة الفكريــة« فــي »بيــت المحامــي«. تخلــل النــدوة 
ــم  ــور آالن حكي ــارة الدكت ــاد والتج ــر االقتص ــن وزي ــكل م ــات ل كلم

زيارة المختبرات

العبدالالت وصادر في الورشة التدريبية

الوفد اللبناني المشارك في روتردام

المدربون والمشاركون في الدورة
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ــو  ــي نم ــي ف ــة دور اساس ــة الفكري ــاد الملكي ــه إقتص ــب في ــت يلع وق
ــرة الخطــر«. ــي دائ ــكار ف ــد اإلبت ــات، يضــع التقلي المجتمع

وكان المحامــي فــادي بــركات افتتــح النــدوة فأكــد »ان العالــم التجاري 
أصبــح مبنيـًـا بشــكل اساســي علــى الملكيــة الفكريــة التــي هــي الركيزة 
االوليــة لالقتصــاد الوطنــي والدولــي. وتنظيــم هــذا المضمــار يســهم 
ــدم  ــا ال تق ــي دونه ــروعة الت ــة المش ــي المزاحم ــرة ف ــورة مباش بص
تجــاري بشــكل عــام وإجتماعــي يشــكل خــاص، اضافــة الــى شــيوع 
ــوع  ــى ان »موض ــركات ال ــت ب ــال«. ولف ــذا المج ــي ه ــى ف الفوض
الملكيــة الفكريــة قــد اضحــى اختصاًصــا حيًّــا متحــرًكا قابــالً للتعديــل 
ــدم التكنولوجــي«.  ــر يتطــور بشــكل ســريع تماشــيًا مــع التق والتطوي
ــى  ــن ال ــه المحامي ــن الضــروري توجي ــح م ــد أصب ــك فق ــال: »لذل وق

التخّصــص فــي مجــال الملكيــة الفكريــة«.

 BPGسلسلة محاضرات للـ
وفلتشر يدعو الى حماية االبداع من أجل إنقاذ صورة لبنان

بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى تأسيســها، أطلقــت جمعيــة حماية 
المنتجــات والعالمــات التجاريــة BPG سلســلة محاضــرات ونــدوات 
ــون  ــة للفن ــة اللبناني ــي األكادمي ــا ف ــة، إفتتحته ــة الفكري ــق بالملكي تتعل
الجميلــة )ALBA( فــي 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 
ــة  ــل ورئيســة قســم الملكي ــة فــي وزارة االقتصــاد وســام العمي الفكري
الفكريــة فــي شــركة »صــادر ومشــاركوه« المحاميــة نســرين حــداد.

بدايــةً شــدد فلتشــر علــى اهميــة االبــداع فــي بنــاء االقتصاديــات 
القويــة، مســتعرًضا بعــض االمثلــة مــن المملكــة المتحــدة. ولفــت إلــى 
أن لبنــان هــو مــن رواد اإلبــداع فــي العالــم العربــي ونبـّـه الــى الحاجــة 
لتكاتــف جهــود المبدعيــن اللبنانييــن النقــاذ صــورة لبنــان التــي يعممها 
االعــالم العالمــي، الن هــذه الصــورة هــي اكثــر ســوءاً 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. 

ــة  ــرورة حماي ــى ض ــا عل ــن جانبه ــدت م ــداد فأك ــة الح ــا المحامي أم
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــأن حماي ــرت ب ــن وإعتب ــوق المبدعي حق
ــا  ــة ايًض ــا حاج ــل انه ــورة ب ــدول المتط ــح ال ــي صال ــط ف ــت فق ليس
للمبدعيــن اللبنانييــن. وشــددت علــى ضــرورة مكافحــة التقليــد كونــه 

ــة. ــة وثقافي ــكلة إقتصادي ــكل مش يش

ونقيــب المحاميــن فــي بيــروت األســتاذ جــورج جريــج وممثــل جمعيــة 
ــان BPG المحامــي  ــة فــي لبن ــة المنتجــات والعالمــات التجاري حماي

رانــي صــادر، وادارهــا المحامــي فــادي بــركات.

النقيــب جريــج أكــد »ان نقابــة المحاميــن فــي بيــروت مدركــةٌ تماًمــا 
ــة  ــِة الملكي ــا أيُّ تهــاون فــي حماي ــة التــي يخلفّه ــاِت االقتصادي للتداعي
ــي يســتحق  ــة الت ــف االهمي ــة«. وأضــاف: »ســأولي هــذا المل الفكري
للنهــوِض بمفهــوِم حمايــِة الملكيــِة الفكريــة الــى اعلــى المســتويات مــن 
خــالل نشــر هــذه الثقافــة بيــن المحاميــن، والمثابــرِة علــى تفعيــِل عمــِل 
ــاِت  ــع الجه ــاوِن م ــروت، والتع ــة بي ــي نقاب ــة ف ــة الفكري ــة الملكي لجن
الرســمية صاحبــِة االختصــاص وتحديــدًا القضــاء، وعمــل نقابــة 

المحاميــن فــي لجنــة تحديــث القوانيــن فــي مجلــس النــواب«.

وزيــر االقتصــاد الدكتــور االن حكيم اكد »ان إهتمــام وزارة االقتصاد 
ــن قناعــة  ــق م ــا ينطل ــة به ــن المتعلق ــاذ القواني ــة وإنف ــة الفكري بالملكي
راســخة بضــرورة واهميــة حمايــة المبدعيــن والمؤلفين، كــون اإلبداع 
ــادت  ــوزارة أع ــم أن ال ــف حكي ــية«. وكش ــان االساس ــروة لبن ــو ث ه
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 
ــة  ــدات التســجيل الدولي ــن معاه ــدد م ــان لع ــام لبن ــى إنضم ــل عل تعم
التــي تشــكل ألصحــاب العالمــات التجاريــة وســيلة فعالــة مــن حيــث 
خفــض التكلفــة وتبســيط اإلجــراءات لحمايــة العالمــات التجاريــة 

التجاريــة وإدارتهــا علــى الصعيــد الدولــي. 

المحامــي صادروصــف فــي عرضــه التقليــد بالســرطان اإلقتصــادي 
وبجريمــة القــرن التــي طالــت الجميــع. وكشــف أن قيمتــه تحتــل بيــن 
5 الــى 7% مــن حجــم التجــارة العالميــة أي مــا يــوازي  600مليــار 
دوالر أميركــي عالميًــا و25 مليــار دوالر عربيًــا. وقــال: »فــي 

النقيب جورج جريج

الوزير آالن حكيم

األستاذ راني صادر

من اليمين: عبود، فلتشر، العميل، الحداد
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الـBPG في مقابلة لصوت المدى في اليوم العالمي للملكية الفكرية
سنو: الرابح الوحيد من التقليد هو المقلد      صادر: ال تطور من دون الملكية الفكرية

ــة الفكريــة اســتضافت اذاعــة »صــوت المــدى« عضــوي  بمناســبة اليــوم العالمــي للملكي
»الجمعيــة اللبنانيــة لحمايــة المنتجــات والعالمــات التجاريــة« الســيدة كوكــب ســنو 

ــادر. ــي ص ــي ران والمحام

ــو  ــم ه ــور وتصمي ــابق تص ــن س ــدة ع ــع مقل ــتري بضائ ــن يش ــة ان م ــدت بداي ــنو أك س
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 
ــع  ــز البضائ ــة تميي ــنو آلي ــدت س ــاً«. وفن ــن مضاعف ــيدفع الثم ــتهلك س ــد، فالمس ــو المقل ه
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 إختــالف بلــون الغــالف، والــى اي اخطــاء امالئيــة فــي اســماء المنتجــات وبطاقات 
ــى  ــي بالســعر. وأضافــت ســنو: »يجــب عل ــر منطق ــى اي فــرق غي التعريــف عنهــا، وال
المســتهلك االمتنــاع عــن اســتخدام المنتــج او التوقــف عنــه فــي حــال مالحظــة اي اختــالف 
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 1739 أو 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 
ــل  ــة االق ــى الصناعــات المحلي ــر اللجــوء ال ــم كمســتهلكين عب ــن حقوقه المحــدودة تحصي
ــن.  ــة وتشــجيع المقلدي ــل فعالي ــدة االق ــن شــراء المنتجــات المقل ــدال م ــة وتشــجيعها، ب كلف
ــر  ــي عب ــؤذي االقتصــاد الوطن ــذي ي ــد بالســرطان االقتصــادي ال ووصــف صــادر التقلي
ــة  ــة حاضن ــق بيئ ــة وخل ــى الخزين ــي عل ــردود ضرائب ــت م ــل وتفوي ــرص العم خســارة ف
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 ختاًمــا 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.

في اإلعالم

إعداد: إلسي مفرج
شــارك فــي اإلعــداد: المحامــي رانــي صــادر، 
باتريســيا  المحاميــة  حــداد،  نســرين  المحاميــة 
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غرافيكس: غياث سلوم
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أول مؤتمر للجمعية الدولية للعالمات 
التجارية INTA في المنطقة

نظمــت الجمعيــة الدوليــة للعالمــات التجاريــة 
المنطقــة  فــي  لهــا  مؤتمــر  أول   INTA
ــارت  ــراج االم ــدق أب ــي فن ــك ف ــة وذل العربي
ــر  ــي المؤتم ــارك ف ــي. ش ــي دب ــرة ف - الجمي
عــدد كبيــر مــن اصحــاب العالمــات التجاريــة 
ــم  ــي توســيع انتشــار عالمته ــن نجحــوا ف الذي
ــا  ــط، م ــرق االوس ــة الش ــي منطق ــة ف التجاري
زاد الحاجــة لتفعيــل اســتراتيجيات لحمايــة 
ــلع.   ــد الس ــن تقلي ــة م ــات وللوقاي ــذه العالم ه
ــة  ــائل القانوني ــى المس ــر عل ــز المؤتم ــذا رك ل
المتعلقــة بحمايــة العالمــات التجاريــة فــي 
منطقــة الشــرق االوســط وشــمال وجنــوب 

.MENASA افريقيــا 

هــدى  المحاميــة  قدمــت  المؤتمــر،  خــالل 
ــص  ــكاليات التراخي ــن »اش ــدوة ع ــركات ن ب
فــي المنطقــة«. تلــى ذلــك نــدوة شــارك فيهــا 
الســيدة رانيــا رزق )المستشــار القانونــي فــي 
شــركة بيبســي الشــرق األوســط( والســيدة 
ــركة  ــي لش ــار القانون ــور )المستش ــى عاش من
والمحامــي  األوســط(  الشــرق  يونيليفــر 
ــي صــادر  ــر الشــريك ف ــي صــادر )المدي ران
ومشــاركوه( حيــث ســلطوا الضــوء علــى 
ــا الترخيــص فــي مصــر ودول مجلــس  قضاي

التعــاون الخليجــي والمشــرق العربــي.

ــوكاالت  ــن ال ــه قواني ــي مداخلت ــد ف صــادر فن
المعتمــدة فــي المنطقــة وتوقــف عنــد القانــون 
اللبنانــي المعنــي بذلــك. فأشــار إلــى أن بعــض 
للــوكاالت  المنتجــات ال يمكــن ان تخضــع 
وادوات  الغذائيــة  كالمــواد  الحصريــة 
وجــود  ضــرورة  علــى  وشــدد  التنظيــف. 
مســتند خطــي يثبت ملكيــة الوكالــة الحصرية. 
وقــال: »نظــًرا لغيــاب التشــريعات التــي تنظــم 
المنافســة وللتطبيــق الخجــول لقوانيــن الملكيــة 
الفكريــة ولعــدم كفايــة التشــريعات الجمركيــة، 
لحمايــة  ضروريــة  االتفاقــات  هــذه  فمثــل 

العالمــات التجاريــة«.


