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  توطئة
 
 

ال يمكن التصدي في لبنان لموضوع تكون الملكية الفكرية واألدبية محوره إالّ إذا انطلقنا مـن                
  :واقعين متناقضين ظاهرياً، متكاملين عملياً

  
  

 الدولية والمبـادىء العامـة     األول هو الذي تؤشّر إليه األوضاع التشريعية واإلتفاقات          الواقع
 المدنية والجزائية، كّل هذا الواقع الذي يمكن أن نـسميه القـانون             للقانون وأصول المحاكمات  

  . ال يغدو كونه أساساً فكرياً، نموذجياً، ظاهرياً، وبمنزلة سد الذرائعالوضعي 
  

. ثاني هو الذي يسود، بصورة عامة، التعامل في حقل الملكيـة األدبيـة والفنّيـة              ألن الواقع ال  
ونعني بالتعامل ما يتصل بالقرصنة، أو بالتطاول والتعدي علـى حقـوق المبتكـر، وعـدم                

فنسخ البـرامج، ونقـل     . اإلنصياع لحكم القانون، واالحتماء وراء ما هو محبب بالنسبة للعامة         
عمال الموسيقى الفريدة، واالتجار بما يوفره منـاخ مـن الفلتـان مـن              الحلقات المتلفزة، وإست  

  .العقاب، هذا كلّه يؤلف ما نسميه الواقع، في معظمه على األقل
  
  

لذلك، يستحيل معالجة الملكية األدبية والفنّية وتطبيق نظامها القانوني دون التصدي للمنطلقـين             
  :المذكورين أعاله

  
  

  .، ألن الواقع أسرع من األفكارقع الى القانونمن الواعلينا االنطالق ف  
  

، ألنه ال يجوز أن يبقـى القـانون         من القانون الى التطبيق   ومن ثم، أو بمحاذاة ذلك، التدرج       
  ...أجوفاً، مستباحاً، مطيةً

  
  

وألجل ذلك، ال يمكن ألية منهجية أن تقارب هذه الجدلية الحية إالّ من خالل التفاعل الجـدلي                 
  .لمتبصر بين القانون وتطبيقهالدائم وا

 
  

  . ولو خيرنا في موضوع هذه المنهجية إلنطلقنا قبل كل شيء من مواطن الداء المستعصي  
  
  

  .والداء كامن في الخروقات والمعوقات والتعديات
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  :ولكن هنا أيضاً ال بد من ترتيب منهجي آخر  
 

ن؟ ونذكر منهم الـضابطة العدليـة،       هل يجدر اإلنطالق من تلكوء من أنيط بهم تطبيق القانو          
الملكية األدبية، الشرطة القضائية،    حماية  والنيابات العامة، مصلحة حماية المستهلك، ومصلحة       

اإلفتقـار الـى العديـد،      "والجمارك، ولدى كّل من المذكورين أسبابه، وأعذاره وتذرعه بــ           
 أنّه، وباالستماع الـى تعليقـات       ؟ هذا مع االشارة الى    " وبرمزية الموازنة وخلوها من الجدوى    

االدارات والشرطة القضائية عموماً، يتضح أن هناك وعي كامل لديهم لخطـورة الموضـوع              
  . وأهميته

  
  

 تعنى بالملكية   التنسيق بين كّل هذه المرجعيات وعدم وجود هيئة ناظمة عليا         ناهيكم عن فقدان    
  .األدبية والفكرية

  
  

التجاريـة  " المربعـات "د الجعب أو ـ كمـا يقـال اليـوم ـ      أم أنه من األفضل تلمس وتحدي 
والتصنيعية والتوزيعية التي ينطلق منها الخرق واإلستهتار بما يتصل بالملكية غيـر الماديـة              

(Propriété immatérielle)؟  
  
  

  ؟حاالت تدور بين النقل اإلفرادي والترويج التجاريولكن كيف يمكن تحديد ذلك في   
  
  

لشركات الكبرى أن تعمد الى إيجاد سبل عديدة لمراقبة القرصنة والحـؤول            صحيح أنه بوسع ا   
، ) مـثالً  Windowsبرامج الــ    (بيد أن هذا التدبير، الذي تتسع أهميته يوماً بعد يوم           . دونها

  .يبقى محدود الفعالية
  
  

ال سيما وأن ثمة تساؤالت أخرى بدأت تظهر الى العالنية في هذا الموضوع قد تكـون أبلـغ                  
كما تشير اليه المعركـة الطاحنـة بـين         (أخطر من حماية الملكية األدبية والفنّية والصناعية        و

Google و Microsoftمؤخرا .(  
  
  

فألي حد، بل ألي سبب يتعين حماية ما أصبح مالزماً للحياة المعاصرة؟ هل أن اإلنترنت مثالً                
قى حكراً محتكراً، مـصدراً   يجب أن يب(Fibre Optique)أو التعامل عبر الشريط البصري 
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لجمع ثروات طائلة، كما هي الحال بالنسبة لبعض المجاالت التي تطرح الملكيـة الـصناعية               
للعقاقير واألدوية التي تهم المصلحة والصحة العامتين؟ وما قيمة إحتكار وسـائل اإلتـصاالت        

ي آن معاً، تراكمـاً     وفرض الرسوم وبدل اإلستعمال الباهظ الثمن، في حقبة تاريخية تشهد، وف          
مذهالً في ثروات خيالية، في حين أن الحاجة اليومية لوسائل اإلتصاالت هذه باتـت كالميـاه                

اإلنـسان وكونـه    والخبز والطرقات بل والهواء الذي يتنشقه البشر؟ ما معنى الحرية وكرامة            
اً على أثمـان    غاية محورية، إذا كانت ممارساته لحريته وإلنوجاده ولثورته ولتعبيره موقوف         

  باهظة ال أساس لها سوى اإلحتكار؟
  

فقد خطت فنلندا خطوة حاسمة في هذا المجال اذ انها قررت بموجب قانون منح كل مـواطن                 
 يتيح له فرض تأمين فوري (Droit fundamental)" حقاً أساسياً"من الخمسة ماليين فنلندي 

  .لى االنترنت ا Haut débitوفي منزله امكانية الوصول بواسطة الـ 
  

إننا، دون أي شك، نعيش عصراً جديداً ال يمكن التصدي إلشكالياته في مجال اإلبتكار والملكية               
  .غير المادية كما كانت تجري األمور عليه عندما طرح فيكتور هوغو موضوع الملكية األدبية

واقعه ال يمكـن    وبمعنى آخر، إن الدخول في البحث عما يجب القيام به وعما يقتضي التسليم ب             
  :إالّ أن يندرج في إطار

  
  

  ـ الحريات األساسية التي يجب أن تبقى مصونةً ومعززة، دون قيود إحتكارية، من جهة،   
  
  

  .ـ والحد المقبول والالزم الذي يمكن توفيره في حماية األثر الفكري بصورة عامة  
  
  

تمادها في موضوع حماية الملكيـة      هذه هي الضوابط ونقاط اإلنطالق األساسية التي يتعين إع        
 .الفكرية وغير المادية في لبنان
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  عرض لالطار القانوني لحماية الملكية الفكرية في لبنان: القسم األول

  
يتمحور االطار القانوني لحقوق الملكية الفكرية في لبنان حول التشريعات والنصوص المتعمدة مـن              

المقطـع  (والمؤسسات التي أنيط بها امر السهر على تطبيقها من جهـة ثانيـة              )  األول المقطع(جهة  

  ).الثاني

  
  التشريع: المقطع األول

  
بهدف تقديم صورة واضحة ومتكاملة للتشريع اللبناني حول الملكية الفكرية نعرض بداية للنـصوص              

  ).الفرع الثاني(لمكرسة ونبحث بعدها في المبادئ القانونية ا) الفرع األول(القانونية 

  

  النصوص القانونية: الفرع األول
  

فمنها ما يدخل في التشريع الـداخلي       : وتنقسم النصوص القانونية التي نبحثها فيما يلي الى ثالثة فئات         

، )الفقـرة الثانيـة   (، ومنها ما يتعلّق باالتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليهـا            )الفقرة األولى (النافذ  

  ).الفقرة الثالثة(ها أخيراً ما زال في مرحلة مشاريع القوانين التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد ومن

  

  التشريع الداخلي: الفقرة األولى

  
) أوالً(تتعدد التشريعات الداخلية في موضوع الملكية الفكرية لتشمل قـوانين ومراسـيم اشـتراعية               

  ).ثانياً(ومراسيم وقرارات وتعاميم 

  

  القوانين والمراسيم االشتراعية : أوالً
 

فمنها مـا   : القوانين والمراسيم االشتراعية التي ترعى الملكية الفكرية في لبنان الى قسمين          تقسم أبرز   

  .)2(ومنها ما هو خاص ) 1(هو عام 
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   النصوص العامة)1(

  
ا، بطريقة مباشـرة أو     النصوص العامة هي التي ال تتعرض لموضوع الملكية الفكرية أو تؤثّر عليه           

  .غير مباشرة، سوى جزئياً

  :وفيما يلي قائمة بهذه النصوص

  

 تـاريخ   304 الصادر بموجـب المرسـوم االشـتراعي رقـم           قانون التجارة البرية   -

24/12/1942. 
 .1943/ 1/3 تاريخ 340 الصادر بموجب المرسوم االشتراعي رقم قانون العقوبات -
 . حول التمثيل التجاري5/8/1967اريخ  ت34المرسوم االشتراعي رقم  -
 حـول حيـازة الـسلع والمـواد         9/9/1983 تـاريخ    73المرسوم االشتراعي رقم     -

  .واالتجار بها وتعديالته    والحاصالت 

 . حول االتصاالت22/7/2002 تاريخ 431/2002القانون رقم  -
  . حول حماية المستهلك4/2/2005 تاريخ 659القانون رقم  -

  

  وص الخاصة النص)2 (
  

  .يقصد بالنصوص الخاصة تلك التي تتعلّق أو تتعرض مباشرةً بمواضيع الملكية الفكرية

  

  :وأبرز هذه النصوص، بحسب تسلسلها التاريخي، هي

  

 للتصنيف الدولي للسلع والمنتجات والخدمات العائد قانون اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق نيس -

  .14/12/1959، تاريخ 15/6/1957للعالمات الفارقة الموقع في 

حول زيادة الرسوم ) 1980قانون موازنة عام  (7/4/1980 تاريخ  4/80القانون رقم  -

  .المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية

 حول إخضاع نشر العالمة الفارقة التجارية او 1987/ 4/5 تاريخ 14/87القانون رقم  -

  .ة الرسمية لبدل نشرالصناعية في الجريد

حول إخضاع نشر الرسوم ) 1991قانون موازنة سنة  (7/9/1991تاريخ  89القانون رقم  -

  .والنماذج الصناعية وبراءات االختراع والملكية الكتابية والفنية لبدل النشر في الجريدة الرسمية

اإلذاعي الذي يخضع  المتعلّق بالبث التلفزيوني و4/11/1994تاريخ /  382/القانون رقم  -

تأسيس وإدارة واستثمار وتشغيل أي مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية لترخيص مسبق يمنح بموجب 

  .مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
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 في وزارة  المتعلّق بأحداث مصلحة حماية الملكية الفكرية24/7/1996تاريخ / 538/القانون رقم  -

  . االقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

 حول اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية روما الدولية لحماية 24/7/1996تاريخ / 585/القانون رقم  -

 .26/10/1961الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 
/ 137/ الذي ألغى المواد 1999نيسان  3تاريخ / 75/قانون حماية الملكية األدبية والفنّية رقم ـ 

  .من قانون العقوبات/ 729/الى / 722/ والمواد 2385/1924من المرسوم رقم / 180/الى 

  .2000 آب 7تاريخ / 240/ رقم قانون براءات اإلختراعـ 

 المتعلّق باالجازة للحكومة االنضمام الى معاهدة التعاون بشأن 5/6/2002 تاريخ 394القانون رقم  -

 والئحتها 1984 و1979 والمعدلة عامي 19/6/1970لبراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ ا

        .  1/10/1997التنفيذية المعدلة بتاريخ 

  

  

  القرارات والمراسيم الوزارية والتعاميم : ثانياً

  
  ).3(والتعاميم ) 2(والمراسيم الوزارية ) 1(ونعرض تباعاً للقرارات 

  

   القرارات)1(

  
ف الطبيعة القانونية للقرارات المتعلّقة بموضوع الملكية الفكرية  في لبنان بحسب ما تكون قد أقـرت                 تختل

ففي الحالة األولى تكون قرارات صادرة عن المفوضية السامية ويكـون           . قبل االستقالل اللبناني أو بعده    

لة الثانية فتكون، وفي حالتنـا هـذه،        ، أما في الحا   )ألف(نطاقها ومفعولها مشابهاً لنطاق ومفعول القوانين       

 ). باء(قرارات وزارية صادرة عن وزير االقتصاد والتجارة 

  

  :ألف ـ القرارات الصادرة عن المفوضية السامية

  
  :وأبرز هذه القرارات هي التالية

  

المتعلق بنظام حقوق الملكية التجاريـة والـصناعية         17/1/1924 تاريخ   2385القرار رقم    -

  .هوتعديالت



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

10

 حول تطبيق اتفاق برن لحماية االثـار األدبيـة          28/6/1934تاريخ  . ر.ل/141القرار رقم    -

 على دول الشرق المـشمولة باالنتـداب        2/6/1928والفنية المعاد النظر فيه في روما بتاريخ        

  .الفرنسي

 حول اعفاء الوكاالت المعطاة الجـل اجـراء         27/12/1936تاريخ  . ر. ل/ 24القرار رقم    -

 المتعلّق بحماية الملكية التجاريـة      2385/1924الت االيداع المنصوص عليها في القرار       معام

  . والصناعية والفنية واألدبية والموسيقية من معاملة التصديق

 وتعديالته حول تحديد تعريفة استيفاء رسـوم        1937 كانون األول    6 تاريخ   170القرار رقم    -

  .جارية والصناعيةومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية الت

 حول تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلّق بحمايـة         19/7/1939تاريخ  . ر.ل/152القرار رقم    -

الملكية الصناعية واتفاق مدريد المتعلّق بمعاقبة أصحاب البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة في             

  .لبنان وسوريا

حقوق والرسوم العائدة لمكتـب      حول زيادة ال   1942 آذار   23تاريخ  . ل.ف/177القرار رقم    -

  .170/1937حماية الملكية التجارية والصناعية والمنصوص عليها في القرار 

 حول نشر المؤلفات االدبيـة والعلميـة والفنيـة          1943 نيسان   16 تاريخ   185القرار رقم    -

  .لمؤلفين موجودين في بالد العدو او بالد يحتلها العدو

  

  :باء ـ القرارات الوزارية

  

  :برزها ما يليوأ

  

 حول شروط إنشاء صناعة لبنانية لها عالمة        1960 كانون الثاني    29 تاريخ   83القرار رقم    -

 .فارقة أجنبية مسجلة في لبنان
  . حول العالمات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان1960 تموز 7 تاريخ 292القرار رقم  -

 
 

  المراسيم الوزارية)2(
  

  : في مجال الملكية الفكرية هي التاليةأبرز المراسيم النافذة  
 
 حول تعيين المواد التي ال تعتبر من الكماليات والتـي           6/4/1992 تاريخ   2339المرسوم رقم    -

  .ال يسري عليها حصر التمثيل التجاري
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 حول تنظيم كيفية تأسيس وعمل      2007 تشرين الثاني    15 تاريخ   918المرسوم النافذ حكماً رقم      -

ت اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسة وزارة الثقافة           جمعيات وشركا 

  .رقابتها عليها والتحقق من المخالفات
  

  

     التعاميم)3(
  

  :هي التاليةالملكية الفكرية وأبرز التعاميم النافذة في مجال 

  

جـارة حـول التقيـد       الصادر عن وزير االقتصاد والت     25/5/2006أت تاريخ   /2/1التعميم رقم    -

  .بأحكام قوانين الملكية الفكرية واحترام حقوق أصحابها

 الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة حـول حمايـة          25/5/2006أت تاريخ   /4/1التعميم رقم    -

  .برامج المعلوماتية ومكافحة القرصنة

حـول حمايـة     الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة       25/5/2006أت تاريخ   /5/1التعميم رقم    -

  .األعمال السمعية والبصرية والموسيقية

 الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة حـول حمايـة          25/5/2006أت تاريخ   /6/1التعميم رقم    -

  .األعمال األدبية والفنية والعلمية الكتابية

  

  

  االتفاقيات الدولية: الفقرة الثانية

  
ت الدولية  المهمة في مجال الملكيـة الفكريـة التاليـة            لقد سبق للبنان أن انضم إلى عدد من االتفاقيا        

  :ونذكر منها

  

 بشأن حماية الملكية الصناعية والمعدلة فـي بروكـسل          20/3/1883اتفاق اتحاد باريس تاريخ      -

 وفـي   6/11/1925 وفي الهاي بتاريخ     2/6/1911 وفي واشنطن بتاريخ     14/12/1900بتاريخ  

  .2/6/1934لندن بتاريخ 

 المعاد   حول المعاقبة على البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة        14/4/1891دريد تاريخ   اتفاق م  -

 وفـي لنـدن بتـاريخ       6/11/1925 وفي الهاي بتـاريخ      2/6/1911النظر فيه واشنطن بتاريخ     

2/6/1934. 
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 والمعدل فـي بـرلين بتـاريخ        حول حماية اآلثار األدبية والفنية     2/9/1886اتفاق برن تاريخ     -

وقد انضم لبنان إلى هذه االتفاقيـة بعـد إعـالن           . 2/6/1928 وفي روما بتاريخ     13/11/1909

 .1971 كما صادق على التعديالت التي أدخلت إليها في باريس عام 30/9/1947استقالله في 

 (UCC- Universal Copyright Convention)االتفاقية العالمية لحقـوق المؤلـف    -

 بهـدف حمايـة حقـوق       17/7/1959ي انضم إليها لبنان في       والت 1951المعتمدة في جنيف عام     

المؤلفين اللبنانيين في البلدان التي لم تكن في حينها طرفاً في اتفاقية برن وأبرزها الواليات المتحـدة                 

  .األميركية واالتحاد السوفييتي

قـع فـي     المو اتفاق نيس للتصنيف الدولي للسلع والمنتجات والخدمات العائد للعالمات الفارقة          -

15/6/1957.  

 حول حماية فناني األداء ومنتجـي األسـطوانات المـسجلة           26/10/1961اتفاقية روما تاريخ     -

 لكن هذه االتفاقية لم تدخل حيز التنفيـذ         26/6/1962وقد انضم إليها لبنان بتاريخ      . وهيئات اإلذاعة 

 .12/5/1977إال بعد تصديقها من البرلمان اللبناني بتاريخ 

 والمعدلـة فـي     19/6/1970التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشـنطن بتـاريخ          معاهدة   -

 . والئحتها التنفيذية3/2/1984 و28/9/1979

االتفاقية األوروبية المتوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة االوروبيـة            -

كية الفكرية والتجارية والـصناعية   حول المل  2، والملحق رقم    17/6/2002ودولها األعضاء تاريخ    

 . من االتفاقية38المشار إليها في المادة 

  

  
   ـات معينّـة مـا                 ويذكر أنات القانونية قد ظهرت ما بعد انضمام لبنان الى اتفاقيعدداً من االشكالي

ض وقد خلقت هذه المسألة بع    . اضطره الى اعادة طرحها أمام المجلس النيابي العادة اقرارها اصوالً         

لذا، وتفادياً لاللتباس، فقد رأينا عرض المسار القـانوني         . االلتباس لجهة الوضع القانوني القائم حالياً     

  :المتبع لحل هذه االشكاليات في جدول مبسط

  

ــلّ   ــذة لح ــوات المتخ الخط

  االشكالية
 االتفاقية انضمام لبنان اليها

مشروع قـانون االجـازة للحكومـة       

اون بـشأن   معاهدة التع االنضمام الى   

 1970واشـنطن    (براءات االختراع 

): 1984 و   1979والمعدلة عـامي    

انضم لبنان اليها بموجب القانون رقـم       

ــاريخ 394 ــق 5/6/2002 ت  المتعلّ

باالجازة للحكومة االنضمام الى معاهدة     

التعاون بشأن البراءات المعقـودة فـي       

معاهدة التعاون بـشأن البـراءات      

المعقودة فـي واشـنطن بتـاريخ       

 والمعدلة عـامي    1970/ 19/6

 .1984 و 1979
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اعادة التصديق على المعاهدة وتعديل     

 تاريخ  394بعض أحكام القانون رقم     

ــة،   5/6/2002 ــة التنفيذي  والالئح

المحال الى المجلس النيابي بموجـب      

 تاريخ  183المرسوم النافذ حكماً رقم     

ريدة ، والمنشور في الج   21/3/2007

ــدد  ــمية عـ ــاريخ 17الرسـ  تـ

26/3/2007.  
 

 والمعدلة  19/6/1970واشنطن بتاريخ   

 والئحتهــا 1984 و1979عــامي 

.  1/10/1997 التنفيذية المعدلة بتاريخ  

        
 

مشروع قـانون االجـازة للحكومـة       

اتفاقية بـرن لحمايـة     االنضمام الى   

تـصديق  : المصنفات األدبية والفنية  

ــي    ــة ف ــاريس المؤرخ ــة ب وثيق

فـي   بصيغتها المعدلة    24/7/1971

، المحال الى المجلـس     28/9/1979

النيابي بموجب المرسوم النافذ حكمـاً      

ــم  ــاريخ 684رق ، 28/8/2007 ت

والمنشور في الجريدة الرسمية عـدد      

 .3/9/2007 تاريخ 53
 

دخلت هذا االتفاق حيز التنفيذ بموجـب       

ــم   ــرار رق ــاريخ . ر.ل/141الق ت

28/6/1934.  

ثم عاد وانضم لبنان الى هذه االتفاقيـة        

 30/9/1947عد اعالن استقالله فـي      ب

كما صادق على التعديالت التي أدخلت      

  .1971اليها في باريس عام 
 

 2/9/1886اتفاق بـرن تـاريخ      

حول حماية اآلثار االدبية والفنيـة      

ــاريخ  ــرلين بت والمعــدل فــي ب

 وفي روما بتاريخ    13/11/1909

2/6/1928. 

مشروع قـانون االجـازة للحكومـة       

قية نـيس بـشأن     اتفااالنضمام الى   

التصنيف الدولي للـسلع والخـدمات      

: ألغراض تسجيل العالمات التجارية   

 1977تصديق وثيقة جنيـف لعـام       

، المحال  1979بصيغتها المعدلة عام    

الى المجلس النيابي بموجب المرسوم     

ــم  ــاً رق ــذ حكم ــاريخ 565الناف  ت

، والمنشور في الجريدة    27/7/2007

ــدد  ــمية عـ ــاريخ 46الرسـ  تـ

2/8/2007.  
 

 14/12/1959القــانون تــاريخ  

المتعلّق باالجازة للحكومة ابرام اتفاق     

ــسلع   ــدولي لل ــصنيف ال ــيس للت ن

والمنتجات والخدمات العائد للعالمات    

  .15/6/1957الفارقة الموقع في 
 

اتفاق نيس للتصنيف الدولي للسلع     

ــد  ــدمات العائ ــات والخ والمنتج

للعالمات الفارقـة الموقـع فـي       

15/6/1957 
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  مشاريع قوانين: لفقرة الثالثةا
  

) أوالً(تم اعداد عدة مشاريع قوانين تهدف اما الى االجازة للحكومة باالنضمام الى اتفاقيـات دوليـة                 

  ).ثانياً(واما الى اقرار نصوص وأحكام مادية جديدة 

  

  

  االنضمام الى معاهدات دوليةمشاريع اجازة : أوالً
  

  :ةوأبرز هذه المشاريع هي التالي

  

 WCT- Wipo) معاهدة الويبو بشأن حق المؤلفمشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى  -
Copyright Treaty).  

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الـصوتي       ـ مشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى        س

(WPPT – Wipo Performances and Phonograms Treaty).  

  

واشـنطن   (معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع     االجازة للحكومة االنضمام الى       مشروع قانون  -

اعادة التصديق على المعاهدة وتعـديل بعـض أحكـام          ): 1984 و   1979 والمعدلة عامي    1970

 والالئحة التنفيذية،  المحال الى المجلـس النيـابي بموجـب            5/6/2002 تاريخ   394القانون رقم   

 تاريخ  17، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد       21/3/2007 تاريخ   183 رقم   المرسوم النافذ حكماً  

26/3/2007.  

  

، معاهدة سنغفورة بشأن قانون العالمات    مشروع قانون يرمي الى االجازة للحكومة االنضمام الى          -

، والمنشور  31/5/2007 تاريخ   371المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم          

  .7/6/2007 تاريخ 33 الجريدة الرسمية، العدد في

  

 وتـصديق   اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية     مشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى        -

، المحال الى المجلس النيـابي بموجـب        1979 بصيغتها المعدلة عام     1967ميثاق ستوكهولم لعام    

 تاريخ  46، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد       27/7/2007 تاريخ   570المرسوم النافذ حكماً رقم     

2/8/2007.  

  

اتفاقية نيس بـشأن التـصنيف الـدولي للـسلع           مشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى        -

 بصيغتها المعدلـة    1977تصديق وثيقة جنيف لعام     : والخدمات ألغراض تسجيل العالمات التجارية    
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ـ     1979عام    تـاريخ   565ابي بموجـب المرسـوم النافـذ حكمـاً رقـم            ، المحال الى المجلس الني

  .2/8/2007 تاريخ 46، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 27/7/2007

  

: اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبيـة والفنيـة        مشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى        -

، المحال الـى    28/9/1979  بصيغتها المعدلة في   24/7/1971تصديق وثيقة باريس المؤرخة في      

، والمنشور في الجريدة    28/8/2007 تاريخ   684المجلس النيابي بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم        

  .3/9/2007 تاريخ 53الرسمية عدد 

، المحال  بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعالمات     مشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى        -

 والمنـشور فـي     24/11/2007 تاريخ   991المرسوم النافذ حكماً رقم     الى المجلس النيابي بموجب     

  .7/12/2007 تاريخ 77الجريدة الرسمية عدد 

  

  

 حول الملكية الفكرية والتجارية والصناعية من       2الملحق رقم   ويذكر هنا بأن لبنان قد التزم بموجب        

انيـة والمجموعـة االوروبيـة      االتفاقية األوروبية المتوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبن       

باالنضمام الى عدد من االتفاقيات الدولية المهمة لكنـه لـم            17/6/2002ودولها األعضاء تاريخ    

فيما يلي جدول بااللتزامات التي اتخذها لبنان في هذا االطار وبالخطوات المتخذة حتـى              و. يفعل بعد 

  :تاريخه لتنفيذها

 تاريخها المعاهدة الدولية

  

  بنانالتزام ل

 مـن  2بحسب الملحق رقم    (

االتفاقيـــة األوروبيـــة  

 )المتوسطية

المرحلة التي وصل اليها لبنان 

ــاريس   ــدة ب معاه

ــة   ــة الملكي لحماي

  الصناعية
 

ميثاق ستوكهولم  

 والمعدل  1967

 1979عام 

التصديق على تعـديالت هـذه      

المعاهــدة فــي نهايــة الــسنة 

الخامسة من دخـول االتفاقيـة      

ـ   طية حيـز   األوروربية المتوس

 التنفيذ

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

اتفاقية باريس لحماية   االنضمام الى   

الملكية الصناعية وتصديق ميثـاق     

 بـصيغتها   1967ستوكهولم لعام   

أحيـل الـى    : 1979المعدلة عام   

المجلس النيابي بموجب المرسـوم     

 تـاريخ   570النافذ حكمـاً رقـم      

 المنشور في الجريدة    27/7/2007

 تـــاريخ 46 عـــدد الرســـمية

2/8/2007.  
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معاهدة برن لحماية   

المصنفات األدبيـة   

 والفنية

تمت مراجعتها  

في باريس عام   

 وعـدلت  1971

 1979عام 

التصديق على تعـديالت هـذه      

المعاهــدة فــي نهايــة الــسنة 

الخامسة من دخـول االتفاقيـة      

األوروربية المتوسـطية حيـز     

 التنفيذ

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

اتفاقية برن لحمايـة    ضمام الى   االن

تصديق : المصنفات األدبية والفنية  

ــي   ــة ف ــاريس المؤرخ ــة ب وثيق

 بصيغتها المعدلة في    24/7/1971

أحيل الى المجلـس    : 28/9/1979

النيابي بموجب المرسوم النافذ حكماً     

 28/8/2007 تــاريخ 684رقــم 

المنشور في الجريدة الرسمية عـدد      

 .3/9/2007 تاريخ 53

قية نيس حـول    اتفا

التــصنيف الــدولي 

ــسلع والخــدمات  لل

ألغراض تـسجيل   

 العالمات التجارية

، 1977جنيــف 

ــام  ــة ع المعدل
1979 

التصديق على تعـديالت هـذه      

المعاهــدة فــي نهايــة الــسنة 

الخامسة من دخـول االتفاقيـة      

األوروربية المتوسـطية حيـز     

 التنفيذ

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

ة نيس بـشأن    اتفاقياالنضمام الى   

التصنيف الدولي للسلع والخـدمات     

ــات    ــسجيل العالم ــراض ت ألغ

تصديق وثيقة جنيف لعام    : التجارية

ــام 1977 ــة ع ــصيغتها المعدل  ب

أحيل الى المجلس النيـابي     : 1979

بموجب المرسوم النافذ حكماً رقـم      

ــاريخ 565  27/7/2007 تـــ

المنشور في الجريدة الرسمية عـدد      

 .2/8/2007 تاريخ 46

هدة التعاون بشأن معا

 براءات االختراع

، 1970واشنطن  

ــام  ــة ع المعدل

 وعـــام 1979
1984 

االنضمام الى هذه المعاهدة في     

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

معاهدة التعاون بشأن   االنضمام الى   

 1970طن  واشن (براءات االختراع 

): 1984 و   1979والمعدلة عامي   

اعادة التـصديق علـى المعاهـدة       

وتعديل بعض أحكام القـانون رقـم      

 والالئحة  5/6/2002 تاريخ   394

التنفيذية،  المحـال الـى المجلـس        

النيابي بموجب المرسوم النافذ حكماً     

، 21/3/2007 تـاريخ    183رقم  

والمنشور في الجريدة الرسمية عدد     

 .26/3/2007 تاريخ 17

 االنضمام الى هذه المعاهدة في      والمعدلة  1977معاهدة بودابيـست   
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ــراف  ــشأن االعت ب

الــدولي بايــداع  

الكائنات المجهريـة   

ألغراض االجـراء   

 الخاص بالبراءات 

 .1980عام 

 

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

البروتوكول الملحق  

ية مدريد بشأن   باتفاق

ــدولي  ــسجيل ال الت

 للعالمات

االنضمام الى هذه المعاهدة في      1989مدريد 

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

بروتوكـول مدريـد    االنضمام الى   

أحيـل  : للتسجيل الدولي للعالمـات   

موجــب الــى المجلــس النيــابي ب

 991المرسوم النافذ حكمـاً رقـم       

 المنشور في   24/11/2007تاريخ  

 تـاريخ   77الجريدة الرسمية عـدد     

7/12/2007. 

معاهــدة قــانون  

 العالمات التجارية

االنضمام الى هذه المعاهدة في      1994جنيف 

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

 

ــ ــة االتفاقي ة الدولي

لحمايــة األصــناف 

الجديدة من النباتات   

 ) يوبوف(

قانون جنيـف،   
1991 

االنضمام الى هذه المعاهدة في     

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

 

ــب  ــة الجوان اتفاقي

المتصلة بالتجارة من 

ــة   ــوق الملكي حق

-I)الفكرية، الملحق   
C)ــة  مــن االتف اقي

التي انشأت منظمـة    

 -التجارة العالميـة  

 تريبس

االنضمام الى هذه المعاهدة في      1994مراكش 

نهاية السنة الخامسة من دخول     

االتفاقية األوروربية المتوسطية   

 حيز التنفيذ

تعمل وزارة االقتصاد والتجارة على     

مراجعة القوانين ومشاريع القوانين     

بنـان  المتعلقة بالملكية الفكرية في ل    

 Tripsلتتالءم مع اتفاقية التـريبس      

ليتمكن لبنان من االنضمام الى هذه      

التفاقية  والـدخول الـى منظمـة        

 .التجارة العالمية

معاهدة الويبو بشأن   

 حق المؤلف
التصديق على هذه المعاهدة في      1996جنيف 

 أقرب فرصة ممكنة

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

بـشأن  االنضمام الى معاهدة الويبو     

 WCT- Wipo)حـق المؤلـف   



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

18

Copyright Treaty).   

أحيل المشروع الى مجلس الوزراء     

 بعـد تـشكيل     19/5/2008بتاريخ  

الحكومة الجديدة واسـتطالع آراء     

الــوزارات المعنيــة بتــاريخ   

 .ما زال قيد االعداد. 6/10/2008

معاهدة الويبو بشأن   

ــسجيل  األداء والتـ

 الصوتي

ه المعاهدة في   التصديق على هذ   1996جنيف 

 أقرب فرصة ممكنة

مشروع قانون االجـازة للحكومـة      

االنضمام الى معاهدة الويبو بـشأن      

 WPPT)األداء والتسجيل الصوتي
– Wipo Performances 
and Phonograms 

Treaty).  

أحيل المشروع الى مجلس الوزراء     

 بعـد تـشكيل     19/5/2008بتاريخ  

الحكومة الجديدة واسـتطالع آراء     

ت المعنيــة بتــاريخ  الــوزارا

 .ما زال قيد االعداد. 6/10/2008

  

  مشاريع واقتراحات القوانين الجديدة: ثانياً
  

 1021 المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكمـاً رقـم             قانون المنافسة  مشروعـ  

  .12/2007/ 7 تاريخ 77المنشور في الجريدة الرسمية،العدد 

  

قيد الـدرس واالعـداد مـن قبـل وزارة            الذي ما زال   ير المشروعة مشروع قانون المنافسة غ   ـ  

وقد تم استطالع رأي كل من وزارة الصحة العامة التي طلبت التريث الى حـين    . االقتصاد والتجارة 

  .استشارة منظمة الصحة العالمية، ووزارة العدل التي طلبت اعادة صياغة المشروع
 

 المحال الى مجلس النـواب      ت الصناعة والتجارة والخدمة   حماية عالما ـ مشروع قانون يرمي الى      

 تـاريخ   77 المنـشور فـي الجريـدة الرسـمية، العـدد            993بموجب المرسوم النافذ حكماً رقـم       

7/12/2007.  

  

 المحال الى مجلس النواب بموجـب المرسـوم         حماية الرسوم والنماذج الصناعية   ـ مشروع قانون    

  .7/12/2007، تاريخ 77الجريدة الرسمية، العدد  المنشور في 986النافذ حكماً رقم 
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 المتعلـق   3/4/1999 تاريخ   75/99تعديل بعض أحكام القانون رقم      ـ مشروع قانون يرمي الى      

، 972، المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكماً رقـم            بحماية الملكية االدبية والفنية   

  .7/12/2007اريخ ، ت77والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 

  

  .مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافيةـ 

  

وقد أقر هذا االقتراح في لجنة تكنولوجيا المعلومات بتـاريخ          :  اقتراح قانون تكنولوجيا المعلومات    ـ

 وأحيل الى اللجان األخرى ثم أدرج على جدول أعمال اللجـان المـشتركة بتـاريخ                21/12/2006

أقر في اللجنـة الفرعيـة      . ة فرعية برئاسة النائب غنوة جلّول لدراسته       فأحيل الى لجن   11/9/2008

  1.وأحيل الى اللجان المشتركة القراره

  

  المبادئ القانونية: الفرع الثاني
  

يكرس النظام القانوني اللبناني، في النصوص التي سبق عرضها، مبادئ جوهرية لحقـوق الملكيـة               

وقد استقى العديد من أحكامه من أبرز االتفاقيات الدولية فجاءت تعـالج حقـوق المؤلـف                . الفكرية

والرسوم والنماذج الصناعية   ) الفقرة الثانية (والعالمات التجارية   ) الفقرة األولى (المجاورة  والحقوق  

  ). الفقرة الرابعة(وبراءات االختراع ) الفقرة الثالثة(

  

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: الفقرة األولى  
  

ه أبـرز مـا تـم        حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأدخل في مـواد        75/1999يرعى القانون رقم    

التوصل اليه في القوانين الوضعية العالمية واالتفاقيات الدولية كما ونص على أحكام جديدة لم تكـن                

 ومنها حماية برامج الحاسوب واالدارة الجماعيـة لحقـوق          2385/1924مشمولة في المرسوم رقم     

  .المؤلف

  :ويمكن استعادة أبرز المبادئ التي أقرها هذا القانون بما يلي  

  

جميع انتاجات العقل البشري سواء كانـت       "فتشمل هذه الحماية    :  النطاق الواسع للحماية   -1

كتابية او تصويرية او نحتية او خطية او شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهمـا كانـت                  

  ". طريقة او شكل التعبير عنها

  

                                                 
ويذآر بأن وزارة االقتصاد والتجارة آانت قد وضعت بالتعاون مع االتحاد األوروبي ورجاالت قانون بارزين آبيار آاتاال مسودة قانون حول  1

 .لكن لم يتّم السير بهECOMLEB اليكومليب التجارة االلكترونية عرف با
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  حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الىانيين اللبنانيين وغير اللبنالمؤلفينوتطبق هذه الحماية على 

المؤلف او من المقيمين فيها،  معاهدة برن لحماية االعمال االدبية والفنية او الى المعاهدة العالمية لحماية حقوق

   .بالمثل العربية شرط المعاملة رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول  والمؤلفين

  

ــى   ــة عل ــذه الحماي ــق ه ــا وتطب ــالاألكم ــان عم ــي لبن ــى ف ــرة األول ــشر للم ــي تن   الت

 احـدى المعاهـدتين المـذكورتين أعـاله     الـى   احدى الـدول المنـضمة    أو التي تنشر للمرة األولى في

 بلد منضم إلحدى المعاهدتين المذكورتين خالل ثالثين يوما من تاريخ نشرها في أو التي تنشر في لبنان او في

   .بلد ثالث

فيعتبر االبتكار األدبي أو الفني محمياً بموجب حق ملكية مطلقـة يعـود             : ثرالحماية الفورية لأل  -2  

  .للمؤلف على هذا العمل دونما حاجة لقيامه بأية اجراءات شكلية بخالف ما جاء في اتفاقية روما

  

 تمكنه من استغالل األثر مادياً وتعتبر هذه        بحقوق مادية يتمتع المؤلف   :  حقوق المؤلف الحصرية   -3  

ق ماالً منقوالً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً بشرط أن تكون كافة العقود التي تقع عليه خطيـة تحـت                     الحقو

 تتمثّل بحق االشهار    بحقوق معنوية كما ويتمتع المؤلف    . وال يمكن التنازل عن أعمال مستقبلية     . طائلة البطالن 

والحقوق . عن الحقوق المادية في حاالت معينة     عن األثر ونسبه اليه ومنع تعديله والرجوع عن عقود التنازل           

  . المعنوية هذه ال يمكن التفرغ عنها ولكنها تنتقل بالوفاة

  

فقد نص القانون على حاالت معينة حيث يكون باالمكان نسخ أثر معين : ـ االستثناءات من الحماية   4  

االت حق تصوير نسخ بـرامج      دون االستحصال على اذن من المؤلف ودون دفع تعويض له، وأبرز هذه الح            

الحاسب االلي من قبل بعض الجهات واستعمال جزء من العمل لنقده او لدعم وجهة نظر او لغايـة تعليميـة،                    

وحق استعمال المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت وحق المكتبات العامة التي ال تتوخى الربح في نسخ                

  .أثر محمي ضمن شروط خاصة وضيقة وحصرية

  

تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طيلة حياة المؤلف مضافا اليها خمسون سنة            :  مدة الحماية ـ  5  

تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف، واعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة 

 واالعمال الـسمعية والبـصرية، فتـستمر        أما بالنسبة لالعمال الجماعية   . االخيرة بالنسبة لالعمال المشتركة   

الحماية لمدة خمسين سنة من اول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها النشر 

  .وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها انجاز العمل. المذكور

  .للمؤلف بحماية أبدية وتنتقل الى الغير عن طريق االرثوتتمتع الحقوق المعنوية 
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 بالسجن من شهر الى ثالث      75/99  تعاقب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم          :ـ العقوبات 6  

وتضاعف . سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ماليين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين              

  .كرارالعقوبة في حالة الت

  

  العالمات التجارية: الفقرة الثانية  
    

 حيث تم تكريس عـدد مـن        2385/1924تم تنظيم العالمات التجارية في لبنان بموجب أحكام المرسوم رقم            

  :المبادئ التي نشير الى أبرزها أدناه

   

لـى شـكل    تشمل الحماية ماركات المصانع او التجارة  وهي االسماء  المكتوبة ع           : ـ نطاق الحماية    

يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز واالختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسـمات الـصغيرة              

واالرقام وبالعموم كل اشارة مهما كانت يقصد منها تستخدم لتفرقة االشياء عن غيرها واظهار ذاتية ومـصدر            

  . المنتج عموماً

  

في مصلحة حمايـة الملكيـة       بااليداع المسبق    اركةتكتسب الملكية الشخصية للم   :  ـ شروط الحماية    

 ضمن مهلة الخمس سنوات التي تلي االيداع ويتحتم في         االدعاء باسبقية استعمال الماركة   ولكن يمكن   . الفكرية

أما بعد انقضاء الخمس سنوات فيتوجب باالضافة الى ما سبق تقديم           . هذه الحالة تقديم الدليل الخطي على ذلك      

ء نية المودع وذلك من خالل ابراز سند خطي يبين بأن المودع لم يكن جاهال عنـد اجـراء                   االثبات على سو  

 . االيداع بأن الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اوال

   شخصاً    "العالمات  ويذكر بأن ة وان لم تكن مسجلة وذلك بحسب         " المعروفة تواتراً بأنها تخصاتفاق هي محمي

  .2 بشأن حماية الملكية الصناعية الذي انضم لبنان اليه20/3/1883اتحاد باريس تاريخ 

  

عشرة سنة   ويمكن دائما تجديد التسجيل لخمسخمسة عشر سنةان مدة الحماية هي : ـ مدة الحماية  

  .نيةمتتالية شرط دفع الرسوم القانو

  

  

    

  

                                                 
تعني )  مكررة من اتفاقّية اتحاد باريس6النّص المعّرب من المادة " (مارآة معروفة تواترًا بأنها تخّص"عبارة "وقد قررت المحاآم في لبنان بأّن  2

 ، بأن تكون هذه المارآة مستعملة بطريقة مستمرة وثابتة لفترة طويلة، وأن تكون في مطلق األحوال وبعد العودة الى النص األصلي باللغة الفرنسّية
قرار المحكمة ". معروفة من قبل شريحة آبيرة من الناس ومتمتعة بسمعة جّيدة، دون اشتراط استثنائّية الشهرة وشمولها آافة أفراد المجتمع

مذآور في راني صادر، المرجع في . عفارة/، دعوى ماآدونالدز12/4/2001 تاريخ 160االبتدائّية في بيروت، الغرفة الثالثة التجارّية، رقم 
 .90. ، ص2006اجتهادات الملكية الفكرية، المنشورات الحقوقية صادر، 
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  الرسوم والنماذج الصناعية: الفقرة الثالثة
  

من / 114/الى  / 111/و/  67/الى  / 48/الرسوم والنماذج الصناعية منظمة في لبنان بموجب المواد           

  : الذي كرس مبادئ جوهرية تتمثّل في ما يلي2385/1924القرار رقم 

  

ميزتي الجديـد   ماية هي تلك التي تحتوي علىان الرسوم والنموذجات القابلة للح :ـ نطاق الحماية  

  .والمبتكر أي أنها تشتمل على صفات خارجية تميزها عن الرسوم والنموذجات المعروفة

   

يشترط لتوفير هذه الحماية تسجيل الرسم أو النموذج لدى مصلحة حماية الملكية             :ـ شروط الحماية    

.  الرسم أو النموذج اال أن المودع يستفيد من قرينة بالملكيـة           أن االيداع فقط ال يمنح حقا بملكية      االّ   .الفكرية

  .وأما الملكية الحقيقية فال تتم اال باستعمال الرسم أو النموذج

  

يعود لكل مبتكر رسم أو نموذج أو لكّل من اتصل اليه الحـق             : ـ حقوق صاحب الرسم أو النموذج       

  .ه شرط أن يكون قد جرى مسبقا ايداعه أصوالًمنه حق االستثمار الحصري للرسم أو النموذج والتصرف ب

  

سنة ابتـداء مـن تـاريخ      مدة خمس وعشرين-السري  العلني أو–االيداع  يبقى   : مدة الحماية ـ  

للمتصلة اليهم الحقوق منه ان يطلبوا عند انتهاء هذه الخمس والعشرين سـنة   االيداع االول ويحق للمودع او

   .تمديد االيداع لمدة خمس وعشرين سنة أخرىانتهائها  أو قبل

  
 

  براءات االختراع: الفقرة الرابعة  
  

 حول براءات االختراع وقد ألغـى       240/2000 قانوناً جديداً تحت رقم      2000أصدر لبنان في العام       

م  واستوحى ابرز أحكامه من اتفاقية اتحـاد بـاريس لعـا           2385/1924هذا القانون عدة مواد من القرار رقم        

  : بصيغتها المعدلة، فكرس المبادئ التالية1883

  

ان االختراع القابل للحماية هو االختراع الذي يكون جديدا ومنطويا على           :  ـ نطاق الحماية    

يعتبر االختراع جديدا اذا لم يكن داخال في حالـة التقنيـة            . نشاط ابتكاري وقابال للتطبيق الصناعي    

على نشاط ابتكاري اذا لم يكن من البديهي لرجل المهنـة العـادي             ويعتبر االختراع منطويا    . السابقة

ويعد االختراع قابال للتطبيق الصناعي اذا امكن صنعه . التوصل اليه باالستناد الى حالة التقنية السابقة

 .او استعماله في أي نوع من انواع الصناعة
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ولم يكن  المخترع أجيراً ولكن في حال كان. هو المخترع في المبدأـ صاحب الحق بالبراءة   

 هناك اتفاق خطي مخالف اكثر نفعا له، تعود الى رب العمل ملكية االختراعات التي يقوم بها االجير

واختبارات كلفه  انفاذا لعقد عمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله او البحاث ودراسات

  .بها رب العمل صراحة
 

واذا . ب البراءة بالحق الحصري باستثمار اختراعـه       يتمتع صاح  :ـ  حقوق صاحب البراءة     

كان موضوع البراءة طريقة صناعية فإن الحماية التي تمنحها البراءة تشمل المنتجات التي يستحصل              

تكون الحقوق الناشئة عن طلب البراءة أو عـن البـراءة قابلـة    . عليها مباشرة بواسطة هذه الطريقة 

 .ن العقد الذي يتناولها خطياً تحت طائلة البطالنلالنتقال كليا او جزئيا شرط ان يكو

  

 يسري الحق الحصري باستثمار االختراع موضوع البراءة مدة عشرين سنة           :ـ مدة الحماية    

  .ابتداء من تاريخ ايداع الطلب مصلحة حماية الملكية الفكرية

  

ن الى خمـسين    تعاقب الجرائم المرتكبة في هذا االطار بغرامة من خمسة ماليي         : ـ العقوبات   

وتـضاعف  . مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين   

  .العقوبة في حال التكرار

  

  المؤسسات: المقطع الثاني
  

فهناك مـن جهـة أولـى       : تقسم المؤسسات التي أنيط بها أمر حماية حقوق الملكية الفكرية الى فئتين           

  ).الفرع الثاني(، ومن جهة ثانية السلطة القضائية )الفرع األول(االدارات العامة 

  

  االدارات العامة: الفرع األول
  

ومن ثم االدارات األخـرى  ) الفقرة األولـى (وبهدف تسهيل نمط هذه الدراسة نتناول بدايةً الوزارات   

  ).الفقرة الثانية(

  

  

  وزارات ال: الفقرة األولى
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) ثالثاً(ووزارة الصحة العامة    ) ثانياً(ووزارة الثقافة   ) أوالً(د والتجارة   تختص كل من وزارة االقتصا    

  .بقضايا الملكية الفكرية من جوانب مختلفة

  

  وزارة االقتصاد والتجارة: أوالً

  
تعنى وزارة االقتصاد والتجارة بمسائل الملكية الفكرية عبر أجهزة مختلفة بحسب مـا تكـون عليـه                 

وبالفعل فان هذه الوزارة تتدخل عبر مصلحة حماية الملكية الفكرية          . تستوجب تدخلها الحالة المضبوطة والتي    

  ).  3(كما وعبر دوائرها االقليمية ) 2(ومديرية حماية المستهلك ) 1(

  

  

   مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة)1(

  
 المديرية العامـة لالقتـصاد      -د والتجارة   أحدثت مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصا       

/ 6821/، وتم تعديل المرسوم رقم 24/7/1996 تاريخ 538القانون رقم  المادة الوحيدة من والتجارة بموجب

   المتعلّق بتحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة ليتم لحظها في أحكامه،28/12/1973تاريخ 

  

حة مهام واسعة لضبط المخالفات التي قد تقع على حقوق الملكية الفكرية عموماً في وأنيط بهذه المصل

وبالفعل فان مهام هذه المصلحة تشمل الملكية األدبية والفنية من جهة كما والملكية الصناعية من جهة                . لبنان

  .أخرى وهذا ما نعرض له أدناه

  

  

  :قوق الملكية األدبية والفنيةألف ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار ح
  

 الرامي الى حماية الملكية األدبية والفنية على سلسلة من          3/4/1999تاريخ  / 75/نص القانون رقم    

الصالحيات واالختصاصات الممنوحة لمصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد، ومن ضمن هـذه              

  :االختصاصات تلك المتعلّقة بما يلي

  

السمعي او االداء او البرامج االذاعية او التلفزيونيـة لـدى    او التسجيل داع العملمعاملة اي 

المصلحة ويعتبر عندها االيداع بمثابة قرينة على ملكية المودع للعمل االّ أنه يمكـن يثبـت                

  ).من القانون/ 76/المادة (عكس ذلك بجميع طرق االثبات 
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الفكرية موقعا من صاحب حق المؤلف أو من        ويقدم طلب االيداع الى مصلحة حماية الملكية        

من / 77/المادة  (أصحاب الحقوق المجاورة او من وكيلهم القانوني على أن يتضمن المعلومات التالية             

 ):القانون

  

 . عنوان ونوع العمل، او التسجيل الصوتي، او االداء، او البرنامج االذاعي او التلفزيوني-"

 .احب الحقوق المجاورة اسم وصفة وعنوان المؤلف او ص-"

الـسابقة  "اذا لم يجر المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة االيداع بنفسه يجب ان تذكر المعلومـات                "

 .للشخص الذي يقوم بااليداع ايضا  بالنسبة

صـاحب  " نوع الصك الذي يستند اليه المودع لتقديم طلب االيداع اذا كان المودع غير المؤلف او                 -"

 .الحقوق المجاورة

) الـخ "الطابع والساكب   ( يذكر عند االقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف االنجاز المادي للعمل            -"

 :ويجب ان يرفق بطلب االيداع

المؤلـف  " نسخة او خالصة عن السند الذي يجري االيداع بموجبه وذلك اذا لم يكن الطالب هو                 -أ  "

 ...).االتفاق" المقاولة او الوكالة او حق التنازل او(ذاته او صاحب الحق المجاور ذاته 

الزيتيـة  "أما فيما يختص بالصور واللوحات      .  ثالث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور        -ب  "

عـن النـسخ    "والمائية والتماثيل والهندسة، واالعمال التي ال يوجد منها اال اصل واحد فيـستعاض              

ابعاد تعطي شـكل    "لعمل على ثالثة    المذكورة آنفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك ا         

  ." وهيئة العمل جملة وتفصيال

 تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلـب وتـؤرخ          شهادة ايداع  وبعد التسجيل تسلم للمودع     

 . وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة

  

ع والتسجيل  وقد أتى نشاط مصلحة حماية الملكية الفكرية حتى تاريخه لناحية معامالت االيدا           

  :3على الشكل التالي

  

  

  

  
 

Copyright and Related Rights 
2004 161   
2005 161   
2006 121   

                                                 
 .مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة: مصدر هذه األرقام 3
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2007 162   
2008 175   
2009 139  

till September, 25, 2009 

  

  

عقود الجارية على األعمال المودعة لدى مصلحة حمايـة الملكيـة           امكانية تدوين ال   

  : الفكرية
 

لدى مصلحة حمايـة الملكيـة        يلحظ امكانية تدوين   75/99من القانون رقم    / 80/وبالفعل، فان المادة    

الفكرية كل عقد يجري على عمل او تسجيل سمعي او اداء او برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى                  

 . ذكورةالمصلحة الم

  

  

  :الالزمة اتخاذ االجراءات التحفظية 
  

وبالفعل، يعود لرئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية أن يطلب من النيابة العامة االدعاء في المخالفات             

  ،)من القانون/ 89/المادة (الملحوظة 

  

و مفوضـو الـشرطة ومـأمور    الى جانـب كما ويكون لموظفو هذه المصلحة  المحلفون لهذه الغاية 

االشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل واخذ مساطر أينما          الصفة القانونية لمعاينة    الجمارك  

العامة أو عـن   وجدت على األراضي اللبنانية ويكون ذلك بناء على أمر أة تفويض صادر عن النيابة

م هـذا القـانون     المصلحة وعلى ان يطلعوا هذه المصلحة على جميع ما يشاهدون من مخالفات الحكا            

  ).من القانون/ 96/الى / 89/المواد (ووضع محضر بالكشف 

  

  

  

  

  

  

  :ت االختراعءاباء ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار برا
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علـى صـالحيات    ) براءات االختراع  (7/8/2000 تاريخ   240وفي هذا االطار نص القانون رقم       

  :لملكية الفكرية أبرزهامتعددة أيضاً لمصلحة حماية ا

  

 بناء لطلب صاحب االختراع أو وكيله القانوني علـى أن يتـضمن             اصدار براءات االختراع   

 وعلى أال يشمل اال اختراعا واحـدا او عـدة اختراعـات             الطلب الشروط المفروضة قانوناً   

 مركبـا  تشكل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا واال اعتبر االختـراع  مترابطة في ما بينها بحيث

  .من القانون/ 13/ووجب تجزئة التسجيل وفقاً ألحكام المادة 

  

البالغ قدره خمسون الف ليرة لبنانية، ويعتمد تاريخ االيصال المالي تاريخا  يسدد الرسم الماليو

  الطلب،  اليداع

  

  وتصدر مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة االختراع في مهلة ستين يوما من تاريخ قبـول               

 . من القانون/ 14/لب وذلك ما لم يطلب طالب البراءة تأخير اصدارها عمالً بأحكام المادة الط
     

ولكن هذه البراءات تصدر دون أي ضمان لجهة صحة االختراع او قيمته او جدتـه او مـدى                  

توافر التطبيق الصناعي او النشاط االبتكاري فيه، او لجهة امانة وصفه ودقته كمـا حـرص                

  .ى تأكيدهالقانون عل

  

وفي هذا االطار فقد أتت حركة تسجيل براءات االختراع حتى تاريخه فـي مـصلحة حمايـة                 

  :4الملكية الفكرية على الشكل التالي

  
 Registered Patents 
2004 237 
2005 249 
2006 354 
2007 371 
2008 328 
2009 250  

till September, 25, 2009 

  

  تسجيل العقود التي تتناول البراءات لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية، 
  

                                                 
 .مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة: مصدر هذه األرقام 4
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كل اتفاق  على ضرورة أن يتم     / 23/ في مادته    240/2000وبالفعل، فلقد نص القانون رقم      

ئلة البطالن كما وعلى ضرورة براءة االختراع او البراءة نفسها كتابةً تحت طا يتناول طلب

  .تسجيل هذا االتفاق في سجل البراءات لدى المصلحة لكي يسري على الغير
 

  

االتفاق ضمن ثالثة اشهر من توقيعـه مـضافا    ويتم هذا التسجيل بناء على طلب احد فرقاء

ر تسعون الف ليرة لبنانية كما وتستوفى غرامة تـأخي  اليها مهل المسافة وذلك لقاء رسم قدره

    .فترة شهرين اضافية قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل

  

دعوى تتناول براءة اختراع فـي   كما ويمكن لكّل محكمة مختصة ان تقرر تدوين اشارة أي

  ).من القانون/ 29/المادة (السجل الخاص بها لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية 

  

  

  لضرورية،اتخاذ االجراءات االحتياطية ا 

  

عناصر قوى االمن الداخلي ورجال      240/2000من القانون رقم    / 52/وقد منحت المادة    

الجمارك وموظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفين لهذه الغاية الـصالحية القانونيـة             

الكاملة لوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة واخذ عينات منه وذلك               

 او تكليف صادر عن قاضي االمور المستعجلة او رئيس المحكمة االبتدائية او             بموجب قرار 

النيابة العامة او رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية كل بحسب صالحياته، ويكون لموظفي             

المصلحة المذكورة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون رقم              

240/2000.  
 

 مصلحة حماية الملكية الفكرية من طالب الكشف او الحجز رسما مقطوعـا قـدره             وتستوفي

  .  الف ليرة لبنانية عن كل معاملة تجريها200

  

  

 الـصادرة بنـاء للقـانون رقـم         ابالغ مصلحة حماية الملكية الفكرية القرارات القـضائية        

 .ن القانونم/ 58/يوماً من صدوره وفقاً لنص المادة / 15/ وذلك خالل 240/2000

  

  

  :جيم ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار الرسوم والنماذج والعالمات الصناعية
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 المتعلّـق بنظـام     17/12/1924تاريخ  / 2385/وقد أتى تعداد هذه المهام في القرار رقم         

كـن  حقوق الملكية التجارية والصناعية علماً أن هذه المصلحة لم تذكر صراحة اذ انها لـم ت     

  موجودة في حينها،

  
 

  :ايداع الرسم او النموذج أو العالمة 
 

 الرسوم والنموذجاتمن القرار على امكانية ايداع / 49/ـ وبالفعل فقد نصت المادة 

الحاوية على ميزتي الجديد والمبتكر لدى مكتب حماية الملكية علماً ان االيداع ال يعطي 

اذ ان الملكية الحقيقية ال تتم اال باستعمال حقا بملكية الرسم أو النموذج بصورة مطلقة 

 . الرسوم أو االنموذجات
  

السري المطلوب اجراؤه قبل أو عند انتهاء الخمس سنوات  يبقى االيداع العلني أو-

سنة ابتداء من تاريخ االيداع االول ويمكن طلب تمديد االيداع  االولى مدة خمس وعشرين

      .لمدة خمس وعشرين سنة أخرى

  

 فال يمكن المداعاة بالملكية الشخصية لها ما لم تكن تلك للماركات التجاريةما بالنسبة ـ أ

  .وما يليها من القرار/ 79/الماركة قد اودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا الحكام المادة 

  

مدة االيداع هي خمسة عشر سنة ويمكن دائما تجديده لمدات متوالية من خمس عشرة -

  .سوم المحددةسنة بعد دفع الر

  

وقد أتت حركة تسجيل العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية 

  :5على الشكل التالي

  

  

  

  
 

Registered Trademarks  
 2004 4319 

                                                 
 .مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة: مصدر هذه األرقام 5
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2005 4293 
2006 4260 
2007 4970 
2008 5669 
2009 4309  

till September, 25, 2009 

 

Industrial Design's 
2004 99 
2005 115 
2006 113 
2007 113 
2008 97 
2009 82 

till September, 25, 2009 

  

  

  :اتخاذ االجراءات التحفظية الضرورية 
  

 النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بنـاء           وبالفعل فلقد نص القرار على أن تحرك      

على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية، كما ويكون لمـدير مكتـب               

الحماية ومستخدمو هذا المكتب المحلفون لهذه الغاية حق معاينة األشياء المشبوهة وجردهـا             

  ).من القرار/ 126/ الى / 121/المواد (وأخذ عينات عنها  وتنظيم محضر بالكشف 

  

ونتيجة لذلك، تقدم الدعوى المدنية او الجزائية الى المحكمة المختصة في خـالل خمـسة               

عشر يوما من تاريخ تنظيم المحضر واال تكون العملية التي جرت باطلة ويزاد على هـذه      

المدة يوم عن كل مسافة خمسين الف متر بين محل وقوع العملية ومحل اقامـة الفريـق                 

  ). من القرار/ 127/المادة (المقامة عليه الدعوى او وكيله 

  
 

ضائّية           رارات الق اًء         وجوب ابالغ مصلحة حماية الملكية الفكرية الق اآم بن صادرة عن المح ال
م   رار رق ام الق ن صدورها  / 2385/ألحك ر م ى االآث ام عل ة اي دة ثماني ك خالل م ذآور وذل ادة (الم الم

  ).  من القرار/ 133/
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 مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد )2(
  

أنشأت مديرية حماية المستهلك لدى المديرية العامة لالقتصاد والتجارة بعد أن الغيت مصلحة 

 واستعيض 4/2/2005تاريخ / 659/من القانون رقم / 63/المستهلك بموجب المادة  حماية

والتنظيمية  صوص التشريعيةاينما وردت في الن" المستهلك  مصلحة حماية" عن عبارة

   ." حماية المستهلك مديرية"بعبارة 

  

وال شك بأن حماية المستهلك تشترط بشكل اساسي ضمان أصالة ونوعية ومصدر السلع 

المسوقة ما يستدعي معه ضرورة السهر على حماية حقوق الملكية الفكرية كأساس لحماية 

 28/12/1973تاريخ / 6821/مرسوم رقم من ال/ 8/وبالفعل، فان المادة  المستهلك نفسه،

قد نص بشكل صريح على دور مديرية ) تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة(

  :حماية المستهلك في اطار حماية حقوق الملكية الفكرية حيث جاء ما حرفيته
 

تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسـمية والخاصـة،           : أوال"

 :واالنظمة المتعلقة بحماية المستهلك ال سيما"بيق القوانين تط

التثبت من نوعية وسالمة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيـام            -"

 .الالزمة بشأنها"بالفحوصات 

 . مراقبة االسعار وحركتها-"

 . اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده-"

 .حاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة اعالهالقيام باالب -"

 :تتألف مديرية حماية المستهلك من: ثانيا"

 مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقـة بـالقوانين           - 1"

ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم االقتراحات والقيام        "واالنظمة التي   

 .ع الجهات الرسمية والخاصةبالتنسيق م"بحمالت توعية وذلك 

مصلحة الرقابة وتتولى استالم الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القـوانين           - 2"

  ." المتعلقة بحماية المستهلك"واالنظمة 

  

  

  

  

   الدوائر االقليمية)3(
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االقليميـة   المتعلّق بتحديد مهام الدوائر االقتصادية       19/12/1961تاريخ  / 8315/نص المرسوم رقم    

فيها وطريقة توزيع العمل بينها وبين االدارة  شروط العمل في المحافظات وصالحياتها، والذي ينظّم

المركزية، على تولي هذه الدوائر االقليمية مسألة حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة مـن ضـمن                   

  : التاليمن هذا المرسوم على الشكل/ 8/وبالفعل فقد أتى نص المادة  اختصاصاتها األخرى،

 :تتولى الدوائر االقليمية المهام التالية "

 : في الشؤون االدارية -أوال "   

 : في حماية الملكية -أ "

 تلقي الطلبات العائدة لمعامالت حماية الملكية وتصفية رسـومها، وتـسليم            - 1"
 .والقرارات والبراءات العائدة لذلك، بعد صدورها عن االدارة المركزية"الشهادات 

  ." القيام بالكشوف المتعلقة بحماية الملكية وتنظيم المحاضر العائدة لها- 2"

  

  مصلحة الشؤون الثقافية -  وزارة الثقافة: ثانياً

   

 تتألف وزارة الثقافة بشكل عام من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمديرية العامة لآلثار             

) تنظيم وزارة الثقافة   (16/10/2008تاريخ  / 35/قم  والمصلحة االدارية المشتركة، ويحدد القانون ر     

  :مهام هذه الوزارة كما يلي

والفنـون واآلداب ونتاجـات الفكـر،       تعنى وزارة الثقافة باآلثار، والتراث، والممتلكات التاريخية،        " 

ل  وسوى ذلك من الشؤون الثقافية، وال سيما الحقـو         والصناعات الثقافية، وبإدارة الممتلكات الثقافية    "

 : والمجاالت التالية التي تتضمنها الميادين اآلنفة الذكر"

وهي تشمل جميع االعمال في أي من ميادين الفكر، المنشورة منها           ": اآلداب ونتاجات الفكر  ) "هـ"(

وغير المنشورة، والتي ال تدخل في عداد الفئات االخرى من االشياء الثقافية المحـددة فـي هـذه                  "

 .المادة من القانون"

فنـون  : وهي تشمل أشكال التعبير التي تدرج تحـت التـسميات اآلتيـة           ": الصناعات الثقافية ) "و"(

السينما، فنون وسائل االتصال الجماهيرية، الفنون متعددة التقانات، أنشطة نشر النتاجات الثقافية،            "

 ". وما إليها"

  

 -زارة الثقافـة    بـو ) تنظيم وزارة الثقافـة    (16/10/2008تاريخ  / 35/وينيط القانون رقم    

 المتعلّـق  15/11/2007تاريخ / 918/ والمرسوم النافذ حكماً رقم الثقافية المديرية العامة للشؤون

االدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة،        تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات     ب
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الحية منح التـراخيص الـى      وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات، ص         

وصالحية الكـشف علـى شـركات وجمعيـات االدارة          .  شركات االدارة الجماعية لحقوق المؤلف    

الجماعية وذلك بغية حماية المؤلف بشكل خاص والتأكد من تطبيق المعايير المصرح عنها وتطبيـق               

  .ل أعمالهالقانون ووصول الحقوق المادية الى المؤلف بشكل يتناسب مع نسبة استعما

 التي استحصلت   (SACEM)وشركات االدارة الجماعية الموجودة في لبنان اليوم هي شركة الساسيم           

  .27/1/2009مؤخراً على ترخيص كما يفرضه القانون الجديد وكان ذلك بموجب القرار تاريخ 

  

 التي تقدمت مؤخراً بطلـب لالستحـصال علـى    (SACEM L)كما وهناك شركة ثانية الساسيم ل 

  .رخيص لكنها لم تستكمل بعد الشروط واألصول القانونية الالزمةت

  

من القانون المذكور المديرية العامة للشؤون الثقافية  مهمة االهتمام بالفنون           / 6/فتولي المادة       

التشكيلية على أنواعها، بالفنون والحرف والتقاليد الشعبية، باآلداب ونتاجات الفكر، بالمسرح وفنـون             

 البـصرية وفنـون وسـائل       -بالسينما، بالفنون متعددة التقانات بما في ذلك الفنون السمعية          االداء،  

 . االتصال الجماهيرية وباقتصاد المعرفة

وتتألف المديرية العامة للشؤون الثقافية من مديرية الفنون واآلداب ومديريـة الـصناعات الثقافيـة               

  . يواقتصاد المعرفة ومديرية التعاون والتنسيق الوطن

  

 االهتمام بالفنون التشكيلية على أنواعها، بالفنون والحرف والتقاليـد          مديرية الفنون واآلداب    فتتولى  

  .الشعبية، باآلداب ونتاجات الفكر، بالمسرح وفنون االداء

  

 بالفنون متعددة التقانات بما     مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة واالهتمام بالسينما       وتتولى  

  .  البصرية وفنون وسائل االتصال الجماهيرية، وباقتصاد المعرفة- الفنون السمعية فيها

      

 القيام بمهام تشجيع إقامة المعـارض والمهرجانـات فـي           مديرية التعاون والتنسيق الوطني   وتتولى  

ميادين اختصاصها وتنظيم المباريات والجوائز والحوافز والتعاون مع االدارات والمؤسسات العامـة            

 تنفيذ المهام والصالحيات المنوطة بـوزارة الثقافـة  والخاصة واالفراد لتحقيق المهام اآلنفة الذكر و

  .)والفنية ماية الملكية االدبيةح( 1999نيسان  3 تاريخ 75القانون رقم بحسب ما جاء في 
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 الذي نقل مهمة االشراف     27/12/2008 تاريخ   56 قانون المهن الفنية رقم      ويذكر أنه صدر مؤخراً   

على النقابات المهنية للفنانين من وزارة العمل الى وزارة الثقافة مع ما يرافق ذلك من مهمات مراقبة                 

  . 6ومنح تراخيص وغيرها

  

  وزارة الصحة العامة : ثالثاً

  
يقتصر دور وزارة الصحة العامة في اطار حقوق الملكية الفكرية باشكالية مراقبة وضـبط األدويـة                

  .المقلّدة

  

تتولى في وزارة الصحة العامة التي       مديرية العناية الطبية     –وأوليت هذه المهام الى مصلحة الصيدلة       

  :المهام التالية) تنظيم وزارة الصحة العامة (30/12/1961تاريخ / 8377/بحسب المرسوم رقم 

الخاصة وبفتح معامـل انتـاج االدويـة وتهيئـة       ـ درس طلبات الترخيص بصنع المستحضرات

  .المعامالت الالزمة للترخيص

  .اتطلبات الترخيص باستيراد المخدر ـ درس

  .لها ـ مراقبة وتفتيش موظفي الدوائر التابعة
   

 
 ودائرة) 2(ودائرة المخدرات ) 1(دائرة استيراد االدوية وتصديرها  وتتألف مصلحة الصيدلة هذه من

   .التفتيش الصيدلي
 
  دائرة استيراد األدوية وتصديرها)1 (

  
من المرسوم المذكور المهام / 54/بحسب المادة االدوية وتصديرها  تتولى دائرة استيراد   وبالفعل،

  :التالية

 للموافقة على ادخال  قانون الصيدلة في االشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عليها  -"

  .المستحضرات الطبية غير المستعملة سابقا في البالد"

… يـل الـخ   المتعلقة باستيراد االدوية والحليب ومـواد التجم  الموافقة على المعامالت  -"

   ".المرعية االجراء المنصوص عليها في القوانين"

  

  

                                                 
 .30/12/2008 من الجريدة الرسمّية، تاريخ 59 في العدد رقم 56/2008 نشر القانون رقم 6
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 المتعلّق بشروط استيراد وتصنيع المستحضرات الصيدالنية       19/6/1991تاريخ  / 114/ القرار رقم    كما نص 

 هللموافقة على مبأ استيراد أو تصنيع هـذ  تشكيل لجنة تكون مهمتها االطالع على النظامية تحت اسم علمي

المستحضرات وفق الطلبات والمستندات المبرزة، على أن تتـألّف هـذه اللجنـة مـن مـدير عـام وزارة                    

 عضوا ورئيس دائـرة  وتصدير األدوية عضوا ورئيس دائرو استيراد رئيسا ورئيس مصلحة الصيدلة الصحة

  .عضوا ومقررا التفتيش الصيدلي
 

 تأليف لجنة فـي وزارة الـصحة العامـة           على 22/12/1998تاريخ  / 11710/كما ونص المرسوم رقم     

مـدير     يكون قوامها   لتنظيم ادخال المنتوجات الطبية والطبيعية والمتممات الغذائية وتحديد تعويض جلساتها         

عضوا ومقـررا   رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رئيسا و عام وزارة الصحة العامة

عضوا ورئيس دائرة استيراد االدويـة وتـصديرها فـي وزارة            المركزيورئيس فرع الكيمياء في المختبر      

  .الصحة العامة عضوا

  

   دائرة المخدرات)2(
  

تنظيم  (30/12/1961تاريخ  / 8377/من المرسوم رقم    / 53/تتولى دائرة المخدرات بحسب المادة      

  :المهام التالية) وزارة الصحة العامة

  

ــدرات وتوزيعهــا    -" ــتيراد المخ ــة اس ــم    مراقب ــرخص له ــستوردين الم ــى الم  .عل

 . مراقبــــــــة انتــــــــاج وتحــــــــضير المخــــــــدرات   -"

ــى المؤســسات المنتجــة المــرخص - " ــع المخــدرات عل ــصيدليات  توزي ــى ال ــا وعل  .له

ــدرات -" ــة بالمخــــــ ــع االحــــــــصاءات الخاصــــــ  . وضــــــ

 .والمراســالت الدوليــة المتعلقــة بالمخــدرات فــي االوقــات المعينــة  تــأمين المعــامالت-"

   ".الطبية لمنح المساعدات المرضية للموظفين جنة االشتراك بالل-" 

  

  المتعلّق بتنظيم مسك السجل والملفات الخاصة بالمخدرات في         23/12/2001 تاريخ   59/1القرار رقم   ونص 

فيه جميع االشخاص والهيئات المـرخص لهـا     على انشاء سجل خاص بالمخدرات يقيدوزارة الصحة العامة

بها، وينشأ هذا الـسجل ضـمن    نتاج وبيع المخدرات وسائر العمليات المتعلقةوتصدير ونقل وصنع وا استيراد

السجل الخاص المذكور اعاله  دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ويكلف رئيس دائرة المخدرات مسك

   .القرار وتنظيم الملفات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا

  

  

  الدارات األخرىا: الفقرة الثانية
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) أوالً(ونتناول فيما يلي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية فـي الـشرطة القـضائية                

  ).ثانياً(وادارة الجمارك 

  

  

  مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية: أوالً

  
/ 1157/ة في الشرطة القضائية، بحسب ما جاء في المرسوم رقم           يتألف قسم المباحث الجنائية الخاص    

  : المتعلّق بتحديد التنظيم العضوي لقوى االمن الداخلي، من المكاتب التالية1991/ 5/ 2تاريخ 

  

  مكتب مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة- 
 . مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض االموال- 
 .السرقات الدولية مكتب مكافحة جرائم - 
 . مكتب مكافحة االرهاب والجرائم الهامة- 

  

وبالفعل، فلم يأت هذا المرسوم على ذكر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الذي               

   . بموجب مذكرة خدمة2006لم ينشأ سوى مؤخراً في آذار 

  

رائم المالية، استالم الشكاوى واالخبـارات      ويتولى هذا المكتب المركزي، الى جانب مكتب مكافحة الج        

من كافة المناطق اللبنانية ومخابرة النيابات العامة المختصة والتحرك لضبط المخالفات المشتبه بوقوعها 

  .وقمعها بناء على اشارة النيابة العامة المختصة

  

  ادارة الجمارك: ثانياً
 

الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بهـا    الرسوماستيفاء الجمارك هي ادارة عامة تتولى

أو تصديرها  الى لبنان والحؤول دون إدخال البضائع الى لبنان أمر تحصيلها على البضائع المستوردة

  .منه بصورة مخالفة للقانون

قـانون   (15/12/2000تـاريخ  / 4461/وقد تم تنظيم ادارة الجمارك بموجـب المرسـوم رقـم      

الذي أولى هذه االدارة صالحيات جد واسعة يمكن االستفادة منها في موضـوع مكافحـة               ) الجمارك

  .جرائم الملكية الفكرية
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  :وبالفعل، فأبرز ما نص عليه هذا القانون من أحكام تفيد حماية الملكية الفكرية ما يلي

  

  :مطلقةـ حظر تصدير أو دخول أي منتج يخالف أنظمة الملكية الفكرية وذلك بصورة 1
  

  :من قانون الجمارك على ما حرفيته/ 63/وبالفعل فقلقد نصت المادة 

 :التـصدير "االستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير واعـادة   يحظر، بصورة مطلقة،"

تجاريـا  "المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة عالمة مصنع او متجر او اسـما   لجميع -1"

 1883آذار سنة  "20 الشرعية في لبنان وفقا التفاقية اتحاد باريس المؤرخة في الحماية يستفيد من

  .وتعديالتها

غيـر  "بصورة مباشرة او  ، مذكور فيهالجميع المنتوجات التي تحمل داللة كاذبة عن مصدرها -2"

مدريـد  "المتعاقدة او المنضمة الـى اتفاقيـة    مباشرة، ان البلد المنتج او محل المنشأ هو احد البلدان

  .مكان واقع في احد هذه البلدان  وتعديالتها او1891 نيسان 14المؤرخة في 

والقـوانين  "المنصوص عليها فـي االتفاقيـات    لجميع المنتوجات التي ال تتوافر فيها الشروط -3"

  ."الفكرية واالنظمة المتعلقة بحماية الملكية

  

  :انون عينهمن الق/ 65/وأضافت المادة   
 
محاولـة  "، حكمها حكم استيراد او 64 و63 و62مخالفة احكام المواد  ان مخالفة او محاولة  -1 "

المنصوص عليهـا فـي   " بدون بيان او بطريقة التهريب، وتقمع بالعقوبات ممنوعة، استيراد بضائع

  /.421 / المادة

الدالئل "االشارات او   او االسماء اويمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتالف العالماتغير انه "

ترى الجمارك "في الحاالت التي   او وضع تصحيح عليها او وضع العالمة الدالة على المنشأالمخالفة

  .ان احد هذه التدابير يكون كافيا

 اسـتيراد اللـصاقات او االشـارات او الـسدادات او     63مخالفة الحكام المادة  محاولة يعتبر -2"

مـصدر  "يرها من االشياء التي تحمل عالمة مصنع او متجر او اسما تجاريا او داللة غ االوعية او"

   : باستثناءحق االستفادة من الحماية الشرعية في لبنان لها

قبـل  "تحمل اسم مصنع اجنبي والعالمة الفارقة الخاصة به المستوردة من   االوعية الداخلية التي-أ "

  .ذه العالمة الفارقةعلى حق استثمار ه مصنع محلي استحصل

االوعية او غيرها التي يثبـت التـاجر انـه اسـتورد       اللصاقات او االشارات او السدادات او-ب "

  ".والمقدار منتوجات مقابلة لها من حيث النوع"

  

  :من القانون على ما مفاده/ 66/كما نصت المادة   
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اختـصاص  " من هذا القانون، هو مـن  63 او محاولة المخالفة الحكام المادة ان النظر في المخالفة"

 الدعوى باحالة محضر"التي تنظر في القضايا المدنية، وتتولى ادارة الجمارك تحريك  المحاكم العادية

ــضرر        ــق المت ــه الفري ــه تنبي ــذي علي ــة ال ــة الملكي ــب حماي ــى مكت ــز ال  .الحج

 إتـالف العالمـات   الجمارك بالمصالحة ال يعمل به، ورفع الحجز عن البضائع بعـد  ان حق ادارة"

 او وضع التصحيح عليها ال يؤمر به، اال بعد موافقة مكتب حمايـة الملكيـة فـي وزارة    المخالفة،"

  .االقتصاد والتجارة"

الحالة "يتدخل في الدعوى، وفي هذه  عند رفع هذه المخالفات الى القضاء يحق للفريق المتضرر، ان "

  .يمكن األمر بحجز البضائع لصالحه

  ."الحفظ وغيرها التي تسلفها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر ان نفقات "

  

  

صالحية ادارة الجمرك بتحليل عينات من البـضائع للتثبـت مـن مطابقتهـا للقـوانين                _ 2

  :واألنظمة
 

  :من قانون الجمارك على ما مفاده/ 142/وبالفعل، فقد نصت المادة   

  

تثبـت مـن نوعهـا او مواصـفاتها او مطابقتهـا       يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع لل -1"

 .للقوانين واالنظمة المعمول بها"

المقبولة او  " يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك، من القطاعين العام والخاص،              -2"

 .المعتمدة من قبل الجمارك

السماح "ه بامكان المصلحة    غير ان .  تجري التحاليل المشار اليها اعاله قبل االفراج عن البضائع         -3"

الشروط المذكورة  "بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند االقتضاء، ضمن            

المختلف عليها ال يقل عددها     " من فصل التحكيم، على ان تحتفظ بعينات من البضاعة           162في المادة   

 .عن اربع عينات

العينـات  "ترسل احـدى    . لتحليل بحضور اصحاب العالقة    يجري سحب عينات البضائع المعدة ل      -4"

وتواقيـع اصـحاب    "للتحليل حسب االصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت االختام الرسمية           

 .العالقة للرجوع اليها عند الضرورة

 .2الفقرة "يحدد المجلس االعلى للجمارك، بعد استطالع رأي مدير الجمارك العام، دقائق تطبيق هذه "

تحليـل  " يحق للجمارك او الصحاب العالقة االعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء الـى               -5"

 .معاكس
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 تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة اذا توافقت مع نتيجـة التحليـل االول، واال يحـق                  -6"

احـد  "ع نتيجة   للمتضرر طلب اللجوء الى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق م             "

  ".التحليلين االول او الثاني
 
  

  :ـ صالحية ادارة الجمارك بتلف البضائع المخالفة للقوانين واألنظمة3  
  

  :من القانون عينه على ما مفاده/ 144/وفي هذا االطار نصت المادة   

  

 .واالنظمة"ن للجمارك اتالف البضاعة التي يثبت من المعاينة او التحليل مخالفتها للقواني يمكن -1"

 يجري اإلتالف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العـام ويـتم علـى نفقـة صـاحب                    -2"

غيابـه  "البضاعة، على ان يجري إخطاره لحضور عملية اإلتالف، وفي حال تخلفه تتم العملية في               "

 .ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة

بالبيئة، "، اذا كان من شأن االتالف االضرار ا يمكن فرض اعادة تصدير البضاعة بدال من إتالفه   -3"

  ".وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام

  

 المتعلّقة باتالف البضائع المخالفة     31/4/2001 تاريخ   3885/2001وقد حددت المذكرة االدارية رقم      

ون الجمـارك   مـن قـان   / 144/للقوانين واألنظمة  أو فرض اعادة تصديرها دقائق تطبيق المـادة            

  .المذكور

  

ـ صالحية ادارة الجمارك بمالحقة وتتبع والتحري عن البضائع المهربة اينما وجدت على             4

  :األراضي اللبنانية

  
وبالفعل، يعود الدارة الجمارك أن تتحرى عن البضائع المقلّدة ومداهمة المحالت التي تحفـظ فيهـا                  

  ائل القانونية،وضبطها وحجزها وذلك بكافة الوس

  

ويقصد بالبضائع المقلّدة البضائع التي أدخلت دون تسديد الرسوم القانونية الكاملة عنها أو البـضائع               

التي تكون من حيث مصدرها أو نوعها أو مواصفاتها ممنوعة من الدخول الى لبنان بحسب ما تنص                 

  عليه أحكام قانون الجمارك،

  

  :من قانون الجمارك على ما مفاده/ 357/وفي هذا االطار تنص المادة   
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 : يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في االراضي اللبنانية-1"   

 .على امتداد النطاق الجمركي البري، بصدد جميع فئات البضائع: اوال"

  (...)"على امتداد االراضي اللبنانية : ثانيا"

  

  

  القضاء: الفرع الثاني
  

  ).الفقرة الثانية(وقضاء الحكم ) الفقرة األولى( في دور قضاء المالحقة والتحقيق ونبحث تباعاً

  

  النيابات العامة وقضاء التحقيق: الفقرة األولى
  

                 ـا بنـاءة في لبنان امة الفكريتضع النيابة العامة يدها على الجرائم التي تطال حقوق الملكي

 أو عفواً عندما يأتي الى علمها بوسيلة أو بـأخرى  لشكوى المتضرر أو الخبار أو لطلب وزير العدل  

  .2/8/2001حصول مثل هذا الجرم وفقاً لما تنص عليه أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 

  

  :ويتمحور دور النيابة العامة في هذا االطار حول أمرين

  

سات وتفاصـيل   ـ االشارة الى قوى األمن المختصة والضابطة العدلية بشكل عام بالتقصي عن مالب            

الجرم واالذن بضبط أو حجز المواد المخالفة للقانون وتوقيف االشخاص المتورطين واخالء سـبيلهم              

  .عند الضرورة

  

ـ االدعاء في مطالعتها الخطية على االشخاص المتورطين بالجرائم المرتكبة  واحالتهم أصوالً الـى       

ال لم يكن التحقيق في الجريمة قد اكتمل،        القضاء المختص ويكون ذلك اما الى قاضي التحقيق في ح         

  . واما الى القاضي المنفرد الجزائي للسير بالمحاكمة أصوالً

  

  .  وتتدخل النيابات العامة تلقائياً في الجرائم التي تشكّل خطراً على النظام العام والسالمة العامة
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  قضاء الحكم: الفقرة الثانية

  
 قضايا الملكية الفكرية عند توافر شرطي العجلة وعدم التـصدي           ينظر قاضي األمور المستعجلة في    

  ).ثانياً(أما في الحاالت األخرى فينظر قضاء األساس بها ). أوالً(ألساس الحق 
 
  

  قضاء األمور المستعجلة: أوالً 
  

غالباً ما يلجأ الفريق المتضرر صاحب حق الملكية الفكرية الى قاضي االمـور المـستعجلة بغيـة                 

ستحصال على أمر على عريضة، بموجب مراجعة رجائية، يقضي باتخاذ تدابير فورية ومؤقتـة              اال

ومثال على ذلك قرار حجز البضاعة المقلّدة أو وقف بثّ برنـامج ينتهـك حقـوق                : لوقف التعدي   

  المؤلف أو وضع حد فوري ألي عمل من شأنه مخالفة حقوق الملكية الفكرية هذه، 

    

قاضي العجلة قد تكون مراجعة نزاعية ينتج عنها حكم قضائي في الحـاالت التـي               كما وأن مراجعة    

  . يكون فيها التعدي واضح وغير قابل لنزاع جدي

  

  :من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد على ما مفاده/ 579/وبالفعل، تنص المادة    

المستعجلة في "المستعجلة ، في طلبات اتخاذ التدابير ان ينظر، بوصفه قاضيا لالمور  للقاضي المنفرد"

المقـررة   الخاصـة "مع االحتفاظ بالـصالحية    دون التعرض الصل الحق، المواد المدنية والتجارية

  .لرئيس دائرة التنفيذ

الحقـوق او االوضـاع    الواضـح علـى   ازالة التعدي ان يتخذ التدابير اآليلة الى  وله بالصفة ذاتها"

األمـور  "لقاضـي   يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز في الحالة التي. المشروعة"

  ."وقتية على حساب حقه منح الدائن سلفة المستعجلة

  

  :من القانون عينه على ما مفاده/ 589/وتضيف المادة 
 
، 581"ة مع مراعاة احكام الماد لقاضي االمور المستعجلة لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما"

التي  واالحتياطية" طلب احد الخصوم، مقابل كفالة او بدونها، جميع التدابير المؤقتة ان يتخذ بناء على

 وفرض الحراسة القـضائية "الضرر كوضع االختام وجرد الموجودات  من شأنها حفظ الحقوق ومنع

   ".ووصف الحالة وبيع االموال القابلة للتلف
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علـى أحكـام    ) الملكية األدبية والفنية   (75/99لخاصة كالقانون رقم    كما وقد نصت بعض القوانين ا     

مماثلة تؤكّد على صالحية قاضي األمور المستعجلة في وقف أو ازالة التعديات على حقوق الملكيـة                

  الفكرية،

  

  : حيث جاء75/99من القانون رقم / 82/و / 81/ونذكر هنا على سبيل االستئناس نص المادتين 
 
   اتخاذ االجراءات التحفظية لمنع وقوع اعتداء- 81المادة "

في الحاالت التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف او الحقـوق المجـاورة يجـوز                  "

لصاحب هذه الحقوق او لخلفائه العموميين او الخصوصيين، وال سيما جمعيـات او شـركات ادارة                "

 . الالزمة لمنع وقوع االعتداء على تلك الحقوقالحقوق الجماعية اتخاذ كافة االجراءات التحفظية"
ولقاضي االمور المستعجلة من اجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التـي تجيزهـا القـوانين وخاصـة                 "

 ولكافة االعمال االخـرى     القرارات على اصل العرائض حماية للحق او للعمل المستهدف باالعتداء         "

ور، ولقاضي األمور المستعجلة فـرض غرامـات        المملوكة من قبل المؤلف او صاحب الحق المجا       "

كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص او للنيابة العامة المختـصة اتخـاذ             . اكراهية انفاذا لقراراته  "

 ." االجراءات التحفظية المشار اليها اعاله"
 

  ضبط المواد التي تشكل ادلة على االعتداء- 82المادة "
او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط  بشكل مؤقـت             يجوز لقاضي االمور المستعجلة     "

 الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجـاورة او ان يـأمر             المواد التي تشكل أدلة على االعتداء     "

  ".باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه"

  

  
 
  قضاء األساس: ثانياً  

  

القاضي المنفرد أو الغرفة االبتدائية بحسب قيمـة        ( االبتدائية المدنية    تقدم دعوى األساس الى المحاكم    

وبعد اكتمال الملف من حيث التبليغات وتبادل اللوائح ) القاضي المنفرد الجزائي(أو الجزائية ) الدعوى

  واستجواب الفرقاء في حاالت التي يقررها القاضي، تختتم المحاكمة ويصدر الحكم االبتدائي،

  

  

فة الى النصوص العامة فان بعض النصوص الخاصة تشير صراحة الى امكانية مراجعة قضاء              واضا

من القانون رقم / 84/و / 83/االساس في حاالت انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ونذكر منها المادتين 

  : حيث جاء75/99
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  مراجعة القضاء المختص في حالة حصول اي اعتداء- 83المادة "

أي اعتداء على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز ألصـحاب هـذه الحقـوق               عند حصول   "

 ". مراجعة القضاء المختص الستصدار قرار بوقف االعتداء ومنع حدوثه في المستقبل"
  

  تعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي- 84المادة "

تعويضا عادال عـن العطـل      يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة             "

والضرر المادي والمعنوي الالحق بصاحب الحق تقدره المحاكم باالستناد الى قيمة العمل التجاريـة              "

والضرر الالحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة             "

  ". ازم التي استخدمت في التعديان تأمر بضبط االغراض الجارية عليها الدعوى واآلالت واللو"

  

بعد صدور الحكم االبتدائي النهائي، وفي حال لم يكن هذا الحكم معجل التنفيذ، فان مهلة االستئناف كما                 

  .واالستئناف يوقفان التنفيذ

    

وبعد صدور الحكم االستئنافي يجوز للفريق الرابح تنفيذه فوراً ما لم تصدر محكمة التمييز قرارا بوقف                

  .نفيذ بناء على طلب الفريق الخاسرالت

  

ويشار الى انّه يضاف الى طرق المراجعة هذه االعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة عنـدما                 

  .تتوفر شروطها وفقاً لما تنص عليه االصول القانونية

  

نفيذه لدى  ونتيجة للمحاكمة، وبعد استحصال الفريق المتضرر على حكم قابل للتنفيذ، يمكنه استدعاء ت              

دائرة التنفيذ المختصة، مع االشارة الى أنّه يمكن لخصمه هنا أيضاً التقـدم بمـشكلة تنفيذيـة تتعلّـق                   

  .باجراءات التنفيذ أمام رئيس دائرة التنفيذ
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  تقييـم واقع حمايـة الملكيـة الفكريـة في لبنـان: القسم الثاني

  
  

لكنّه يعاني أيـضاً مـن    ) المقطع األول (نوني اللبناني للملكية الفكرية بنقاط قوة بارزة        يتميز النظام القا  

  ).المقطع الثاني(نقاط ضعف تهدد فعاليته وتزعزع أساسته بشكل محسوس 

  

  

  نقاط القوة في نظام حماية الملكية الفكرية اللبناني: المقطع األول

  
كما وفي جهـات    ) الفرع األول (بناني في نصوصه القانونية من جهة       تتركّز النقاط االيجابية للنظام الل    

  ).الفرع الثاني(محددة من التطبيق العملي لها 

   

  

  النصوص القانونية: الفرع األول

  

يتمتع لبنان باطار تشريعي متناسق ومناسب عموماً بحسب ما يتفق عليه أغلب األخصائيين ورجاالت              

الفقرة (أو لجهة العقوبات والتعويضات المفروضة      ) الفقرة األولى  (القانون ان لجهة المبادئ المكرسة    

  ).الثانية

  

  حول المبادئ المكرسة: الفقرة األولى

  

 هـي مبـادئ     كما تم عرضها في القسم األول     ان المبادئ المكرسة في قوانين الملكية الفكرية اللبنانية         

 مستقاة من ابرز االتفاقيات الدولية والقانون المقارن،

  

  :وبالفعل
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، وبـالرغم   )نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية     (2385/1924ـ  فان المرسوم رقم      1

فقد كرس أبرز المبادئ القانونية الجوهرية فـي الملكيـة          . من قدمه، هو نص ناجح وفعال     

  الفكرية وقد عمل االجتهاد في السنوات الماضية على تفسيره تفسيراً بناءاً ومهماً، 

  

قانون ناجح أيضاً وان كانـت أحكامـه        ) الملكية األدبية والفنية   (75/99ـ والقانون رقم    2

كما ويعمل اليوم علـى     . ليست مثالية ولكنها قريبة جداً من ما هو معتمد في البلدان المتقدمة           

  .مشروع لتعديله وادخال مواد جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة

  

مراسيم واالتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان فهي أيضا تشكّل          ـ وأما باقي القوانين وال    3

  .حلقة مهمة في نظامه التشريعي

  

والواضح أيضاً بأن المجتمع المدني بمختلف فئاته من رجال قانون واقتصاديين يعي أهميـة                

  االتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان في حماية وصون حقوق الملكية الفكرية،

  

 تبـين عنـد سـؤال       7وبالفعل، وفي دراسة احصائية حديثة أجريت ألغراض هذا البحـث         

 نحو  حماية حقوق الملكية الفكرية الثنائية أو المتعددة األطراف، بأن        المستطلَعين عن اتفاقيات    

، في حـين اعتبـر نحـو        منهم أفادوا أن هذه االتفاقيات هي لصالح األطراف كافة        % 83،1

  .أنّها لصالح لبنان% 6،9منهم أنها لصالح األطراف األخرى فقط، ونحو % 10

  

                                                 
 حماية الملكية الفكرية في لبنان، تشرين - مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  7

 .33. ، ص2009أآتوبر /األول
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  )نسب مئوية(تقييم اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية بحسب العينات الفرعية الثالث  

  

  

 حول العقوبات والتعويضات: الفقرة الثانية  

  

  :متشددةتفرض النصوص التشريعية في لبنان بشكل اجمالي عقوبات 

بالحبس من شهر الى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة           ـ فمن جهة أولى يعاقب المجرم       

وتعتبـر عقوبـة    . وتضاعف هذه العقوبة في حال التكـرار      . ماليين الى خمسين مليون ليرة لبنانية     

  .الحبس هذه من أقصى العقوبات في قوانين الدول العربية

 كنشر الحكم ولصقه فـي أمـاكن تحـددها    بعقوبات اضافيةين الحكم   ـ ومن جهة ثانية تفرض القوان     

 مثالً، المـادتين    75/1999من القانون رقم    / 97/المادة  (المحكمة أو اسقاط المجرم من حقوقه المدنية        

مـن المرسـوم رقـم      / 119/الـى   / 116/، المـواد    240/2000من القـانون رقـم      / 49/و/ 48/

2385/1924  .(  
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 تقدير التعويض المالئم للمتضرر    يعود للمحاكم، الى جانب الغرامات المفروضة،        ـ ومن جهة ثالثة،   

ويشمل هذا التعويض الخسائر الفعليـة والـربح        . بحسب الضرر الحقيقي الناتج عن الجرائم المرتكبة      

  .الفائت واألضرار المادية كما والمعنوية

  

 اذ كافة التدابير الالزمة لوقف االعتـداءات      اتخـ ومن جهة رابعة أيضاً، يعود للمحاكم وفقاً للقوانين          

على حقوق الملكية الفكرية ومنها على سبيل المثال حجز البضائع المقلدة وتلفها وتعيين حارس قضائي 

  . واغالق المحل أو المعمل المخالف ومصادرة التجهيزات المستخدمة في عمليات التقليد وغيرها

  

ولكن المشكلة تبقى في انها ال تطبق بـشكل         لبنان جيدة عموماً    القوانين النافذة في    وخالصة القول أن    

  .فعال ومتشدد وغالباً ما يخلى سبيل المجرم بسند اقامة بعد فترة وجيزة من توقيفه

  

  التطبيق العملي: الفرع الثاني

  

قـرة  الف(تتألف عملية حماية الملكية الفكرية من حلقات عدة مترابطة تتعلّق بـاالجراءات االداريـة               

والتوعيـة المدنيـة    ) الفقرة الثالثـة  (والمالحقة القضائية   ) الفقرة الثانية (والمكافحة العملية   ) األولى

  ).الفقرة الرابعة(

  

  االجراءات االدارية: الفقرة األولى  

    

يتميز النظام اللبناني بمرونة نظام التسجيل المعتمد لدى وزارة االقتصاد والتجارة وسـرعته، نظـراً               

نه نظام ايداع، بحيث ال يستغرق سوى عدد قليل من االيام، كما أنّه ليس مكلفاً وال معقداً ويمكـن                   لكو

  .لكّل صاحب حق اجراءه بنفسة دون ضرورة االستعانة بمحام أو بوكيل معتمد
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بالعالمات وفيما يلي جدول مقارن باالجراءات المعتمدة والوقت المستغرق النجاز المعامالت المتعلقة            

 في دوائر الملكية الفكرية حيث يتبين بوضوح مرونة النظام اللبناني بالمقارنة مع غيره مـن                جاريةالت

  : 8بلدان المنطقة

 

 البلد األولوية التدقيق في األسبقية المهلة النجاز التسجيل

 الجزائر نعم كال  أشهر6

 البحرين  نعم  شهر24 الى 16

 دجيبوتي  كال  أشهر4 الى 3

 مصر نعم نعم  سنوات4  الى3

 العراق كال كال  شهر24 الى 18

 األردن نعم نعم  شهر18 الى 12

 الكويت  نعم  شهر18 الى 12

 لبنان نعم كال أسبوعان

 ليبيا نعم نعم سنتين

 موريتانيا  كال  سنة15من سنة الى 

 المغرب نعم كال أسبوعان الى ثالثة أسابيع

 عمان نعم نعم  شهر18 الى 12

 قطر نعم نعم  شهر12 الى 8

 السعودية نعم نعم  شهر12 الى 10

 السودان نعم نعم سنتان الى ثالث سنوات

 سوريا نعم نعم  أشهر6 الى 4

 تونس نعم كال  شهر24 الى 18

االمارات العربية المتحدة نعم نعم  أشهر8 الى 6

 اليمن نعم نعم  شهر14 الى 12

  

                                                 
: طالل أبو غزاله للملكّية الفكرّية، متوفرة أيضًا على الموقع التالي: مصدر المعلومات 8

http://www.agip.com/site_content.aspx?page_key=key_summary_table_link1&lang=en 
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  عمليةالمكافحة ال: الفقرة الثانية

  

ـ يتمتع لبنان بنظام تقصي ومكافحة جرائم الملكية الفكرية في لبنان، أي اجراءات التحقيق وجمـع                1

المكتـب  المعلومات واالستجواب واحالة المجرمين الى القضاء، وذلك بـشكل خـاص مـن خـالل                

  ،المتخصص الذي انشئ في الشرطة القضائية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية

نت المكافحة بشكل كبير بعد انشاء هذا المكتب الخاص نظراً لضلوع أعـضائه بموضـوع               وقد تحس 

ولكن من الضروري االشارة الى وجوب تقويته وزيادة        . الملكية الفكرية ووعيهم ألهميتها وخطورتها    

  .عديده

    

جتماعية، لتلف  كما وعمد هذا المكتب الى تنظيم وتنفيذ حمالت عدة، تم بثّها اعالمياً بهدف التوعية اال              

  .البضائع المخالفة لقوانين الملكية الفكرية وأبرزها تلف أسطوانات الموسيقى واألفالم المزورة

  

وفيما يلي جدول مقارن يبين نتائج الجهود المستمرة لهذا المكتب في مجال مكافحة جـرائم الملكيـة                 

  :9الفكرية

عدد الموقوفين  عينة عن المضبوطات  السنة عدد المحاضر

  .100023: ـ أقراص مدمجة مقلدة

  .57213: ـ غالفات عائدة ألفالم

  .15: ـ آالت نسخ

  .3880: ـ أشرطة كاسيت مقلّدة

  .4874: ـ كتب مقلّدة

 .VHS :626ـ أفالم فيديو 

9 80 2006 

  .60750: راص مدمجة مقلّدةـ أق

  .15220: ـ غالفات عائدة ألفالم

 . 3: ـ آالت نسخ

18 76 2007 

                                                 
 . والملكية الفكرية في الشرطة القضائّيةمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية: مصدر هذه األرقام 9
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  .108928: ـ أقراص مدمجة مقلدة

  .2000: ـ غالفات عائدة الفالم

  .1:ـ آلة نسخ اقراص مدمجة

  .10: ـ أشرطة كاسيت مقلّدة

  .5977: ـ كتب مقلدة

 . 2188: ـ زجاجات ويسكي

46 178 2008 

  

احية أخرى، وبهدف تفعيل ضبط جرائم الملكية الفكرية ومراقبتها فلقـد عمـد التـشريع               ـ ومن ن  2

ضم موظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية الذين يحلفون اليمين لهـذا الغـرض، الـى               اللبناني الى   

، ومنحهم صالحيات مهمـة     أعضاء الضابطة العدلية الى جانب قوى األمن الداخلي وادارة الجمارك         

ويقومون بعملهم هذا بنـاء     . قبة السوق وضبط الجرائم ووضع محضر رسمي بها وحجزها        لجهة مرا 

  .على تكليف مصلحة حماية الملكية الفكرية أو النيابة العامة المختصة

  

اعطاء حق مالحقة المجـرمين وتحريـك       ـ وباالضافة الى ذلك فلقد حرص المشرع اللبناني الى          3

حق المتضرر والنيابة العامة ورئيس مصلحة حماية الملكيـة         الدعوى بوجههم الى كّل من صاحب ال      

  . الفكرية

  

ويعبر ذلك عن تفهه وادراك المشرع ألهمية حقوق الملكية الفكرية وخطورة هضم هذه الحقوق علـى          

تقدم وتطور المجتمعات ما يشكّل معه عائقاً أمام االبداع واالبتكار بشكل عام دون أن يقتـصر علـى                  

حب الحق فقط، ما دفعه الى ايالء النيابة العامة كما ورئيس مصلحة حمايـة الملكيـة                االضرار بصا 

  .الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة حق مالحقة المجرمين
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  المالحقة القضائية: الفقرة الثالثة

  . بنظرة جيدةقضاء األمور المستعجلةينظر العديد من أصحاب الحقوق والمحامون الى 

  

ه سريعة وموثقة وفعالة وتحمي أصحاب الحقوق وابرزهم المؤلفين الموسيقيين من األخطـار             فأحكام

  . الداهمة التي تعترضهم  وتهددهم  وتمنع في الكثير من األحيان تنفيذ مثل هذا الخروقات

 لالستحصال على أمر فوري بوقف      فيعود دائماًُ لصاحب الحق أن يلجأ الى قضاء األمور المستعجلة          

  . داء على حقوقه، واتخاذ كافة التدابير التحفظية والمستعجلة لحماية حقوقهاالعت

ويكون ذلك ممكناً في اطار حقوق الملكية األدبية والفنية دون ضرورة اثبات تسجيل األثر لدى مصلحة                

  .حماية الملكية الفكرية

رافق قرارها غرامات اكراهية وقد سبق للمحاكم اللبنانية أن أصدرت أحكاماً ملفتة في هذا االطار حيث         

ولكن يبقى بالطبع على صاحب الحق مراجعة قضاء األساس لالستحصال على           . لضمان التنفيذ الفوري  

في حين أن هذا األخير يعتبر      حقوقه كاملة بموجب حكم مدني أو جزائي يتطرق ألصل النزاع ويحسمه            

  .جد بطيء كما نتحدث عنه فيما بعد

  

  وعية الت: الفقرة الرابعة

  

ان توعية مختلف فئات المجتمع اللبناني من مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية على الخلق واالبداع               

، )أوالً(والتطور من جهة كما وعلى جذب االستثمارات العالمية من جهة ثانية أمر اساسي وجوهري               

سرقة خاصة عندما تكـون     خاصة وأن المجتمع اللبناني بمعظمه ما زال يعتبر أن سرقة الفكر ليست ب            

  ). ثانياً(بمتناول الجميع على شبكات االنترنت وعلى الطرقات وفي األسواق عموماً 
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  النشاطات وحمالت التوعية: أوالً

  

  :10وفي هذا االطار تم تنفيذ النشاطات التالية

  

 على تنظيم حمالت توعية ودورات تدريبية وتثقيفية عديدة لخلق          وزارة االقتصاد والتجارة  ـ عملت   1

 (USAID)ثقافة للملكية الفكرية في لبنان بالتعاون مع منظمات دولية كالوكالة األميريكيـة للتنميـة الدوليـة                 

ول بشكل خاص الـى المؤسـسات الـصغيرة    ، وهدفت الى الوص(WIPO)والمنظمة العالمية للملكية الفكرية   

  :الحجم والفنانين والطالّب نذكر فيما يلي أبرزها

  

 نظمت الوزارة يوم الملكيـة الفكريـة فـي الجامعـة            2006ـ ففي العام     •

وفـي آذار   . األميريكية في بيروت للوصول الى فئة الطـالب الجـامعيين         

حـول انـشاء     7/3/2008 تاريخ   66 وقّع الوزير حداد القرار رقم       2007

  .لجنة لتنظيم النشاطات المتعلقة بيوم الملكية الفكرية

  

 عملت الوزارة على اعداد ثالثة أشرطة حول األدوية         2007ـ وفي العام     •

والموسيقى وبرامج الكمبيوتر عرضت على شاشات التلفزة خالل شهرين،         

كما عملت على تنظيم طاوالت مستديرة ومؤتمرات حول الملكية الفكريـة           

ات تدريب فردية وجماعية حول تنفيذ القوانين الجديـدة واالتفاقيـات           وحلق

  .الدولية كمعاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد

  

 عملت الوزارة مـع الـسفارة األميريكـة         2009 و 2008ـ وفي العامين     •

ومؤسسة باسل فليحان على تنظيم مؤتمرات وورشات عمل حـول تنفيـذ            

ة لموظفي ادارة الجمارك ووزارة االقتصاد والتجـارة         قوانين الملكية الفكري  

كما وعملت مع وزارة التربية والتعليم العالي على برنامج خاص للمدارس           

  .الرسمية اللبنانية

                                                 
 .ارةمصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتج: مصدر جميع هذه المعلومات 10



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

53

وعملت الوزارة أيضاً بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة الـدول             

 االجتماع التنسيقي االقليمي العربـي      العربية وبالتعاون مع وزارة الثقافة على تنظيم      

الخامس المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية لفائدة مديري مكاتـب الملكيـة             

 تـشرين األول    15 الـى    12الصناعية وحقوق المؤلف في الفترة الممتدة ما بـين          

2009.  

كما وتعمل الوزارة على برامج خاصة لتدريب القضاة وموظفي مـصلحة حمايـة              

 -EPO)ية الفكرية في وزارة االقتصاد، وتنسق مع المكتب األوروبي للبراءات الملك

European Patent Office)   حول مشروع لنشر براءات االختراع علـى موقـع 

  .الكتروني

  

 حملة اعالمية للتوعية لمكافحة تقليد األدوية       2008 فلقد أطلقت في العام      وزارة الصحة العامة  ـ أما   2  

وخالل افتتاح هذه الحملة ذكر وزير الصحة . ن كما وأصحاب القرار من أخطار األدوية المقلدةلتحذير المواطني

 حالة من صيدليات وصيادلة تم التحقيق بأمرهم مـن قبـل النيابـات العامـة                43في حينها محمد جواد خليفة      

غرا والبنـادول   وقد شملت الالئحـة أدويـة معروفـة ومتداولـة كالفيـا           . 2007التجارهم بأدوية مقلدة عام     

  . والكزاناكس

  

  مستوى الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في لبنان  : ثانياً

  

  

 اعتبرت الغالبية العظمى من المـستطلَعين  11يبدو على ما جاء في دراسة احصائية اعدت خصيصاً لهذا البحث   

أن حماية حقوق الملكية الفكرية هي ذات أهمية كبرى لتعزيز االستثمار والنمو االقتـصادي فـي                %) 95،5(

" األهميـة "نـى معـدالت      ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إلى أن أد       ".مهمة للغاية "منهم بأنها   % 43،8فأفاد  : لبنان

 مستوى التوعية المرتفع بين الشباب في الجامعات اللبنانيـة وقد يعكس ذلك . سجلت في الفئات العمرية العليا   

 .على صعيد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية

  

                                                 
ية في لبنان، تشرين  حماية الملكية الفكر-مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  11

 .22، ص 2009أآتوبر /األول
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4.24.2
4.34.2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص

 
  )درجة التقييم(لكية الفكرية بحسب العينات الفرعية الثالث أهمية حماية حقوق الم

  
  )درجة التقييم(أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بحسب فئات األعمار 

  

 مدى اطالع الناس في لبنان على قوانين ونظم حماية حقوق الملكية          كما طلب من المستطلَعين تقييم      

مـن  % 97 فاعتبر نحو ). مطلعون بشكٍل كامل   (5إلى  ) غير مطلعين على اإلطالق    (1وفق سلم درجات من     

" دون المتوسـط  "أو  %) 19،5" (متوسـط "يين  مجموع المشمولين باالستطالع  أن مستوى اطـالع اللبنـان         

)77،5(% .  

 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

 55وما فوق [45-54][35-44][25-34]
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2.32.2
2.0

2.1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص

ة   ة الفكري وق الملكي ة حق وانين حماي ى ق انيين عل الع اللبن دى اط يم(م ة التقي )درج
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أفاد نحو  . تقييم مدى اطالعهم الشخصي على قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية         كما طلب من المستطلَعين     

  ".مطلعون بشكٍل كامل"أو " مطلعون إلى حد كبير"من مجموع المستطلَعين أنهم % 58

 
 

" االطالع "معدالت تجدر اإلشارة إلى أن و). 4،0(وسجلت أعلى المعدالت لدى المستطلَعين في القطاع القانوني 

، باستثناء المستطلَعين الذين يفوق عدد سنوات خبرتهم في         تميل إلى اإلنخفاض كلما ارتفع عدد سنوات الخبرة       

 ).3،9"(مطلعون إلى حد كبير" سنة والذين أفادوا بأنهم 15العمل 

  

  )درجة التقييم(مدى اطالع المستطَلعين على قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية 

  

3.5
3.3

4.0

3.7

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص
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  )درجة التقييم(اية حقوق الملكية الفكرية بحسب عدد سنوات الخبرة مدى اطالع المستطَلعين على قوانين حم

  

  

  نقاط الضعف في نظام حماية حقوق الملكية الفكرية اللبناني: المقطع الثاني
  

 عوائـق عمليـة     ومن) الفرع األول (يعاني النظام اللبناني لحماية الملكية الفكرية من عوائق تشريعية          

  .تهدد بشكل محسوس فعاليته) الفرع الثاني(
 
  

  العوائق التشريعية: لفرع األولا
  

كما وفي مشاريع القوانين التي يعمـل عليهـا         ) الفقرة األولى (وتظهر هذه الثغرات في القوانين النافذة       

  ).الفقرة الثانية(حالياً 

  

  

  

  

3.7

3.6

3.3

3.9

1.02.03.04.05.0

سنوات [1-5]

سنوات [6-10]

سنة [11-15]

أآثر من 15 سنة
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  ثغرات القوانين الحالية: الفقرة األولى
 

  : المشاكل والفجوات التشريعية التي تمت مالحظتها هي التاليةأبرز

  

  )الملكية االدبية والفنية (75/99القانون رقم : أوالً
    

  :يعاني هذا القانون من ثغرات ونواقص  يمكن تلخيص ابرزها على الشكل التالي

  

محمي دون أن يعرف     فيكتفي هذا القانون بالداللة على االثر ال       :ـ عدم وجود تعريف لحقوق المؤلف     

  .حقوق المؤلف وهي الحقوق الحصرية التي تعود لشخص ما على ابداع فكري منذ نشوء هذا األثر

  

فهو يذكر من بين اآلثار المحمية بالقانون الكتـب والمحفوظـات           : ـ اعتماد تعريف واسع جداً لألثر     

واالعمـال الـسمعية    والكتيبات والمنشورات والمحاضرات والخطب واالعمال الـشفهية االخـرى          

والبصرية والصور الفوتوغرافية واالعمال الموسيقية واالعمال المسرحية واالعمـال التـي تـؤدى             

بحركات او بخطوات فنية والتمثيليات االيمائية واعمال الرسم والنحت والحفـر والزخرفـة والنـسج               

تها بما في ذلك االعمال     والرسوم والصور المختصة بفن العمار وبرامج الحاسب اآللي مهما كانت لغا          

التحضيرية والخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافيـة والطوبوغرافيـة والهندسـية           

والعلمية وأعمال الفن البالستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة او غير مخصصة 

  .لها

  

كريـة اذ انهـا تتـضمن األعمـال         ويعتبر هذا التعريف غير متوافق مع المبادئ العامة للملكيـة الف          

التحضيرية لبرامج الحاسب اآللي من جهة، وتشمل النماذج الصناعية في حين أن هذه األخيرة تخضع               

  . ما قد يثير معه االتباس من جهة ثانية2385/1934للمرسوم رقم 

  

  وما يليها مـن    23 ان االستثناءات المنصوص عليها في المواد        :االستثناءات من الحماية   ـ

 منه حول امكانية نسخ االثر لالستعمال الخاص قد أثارت جدالً واسعاً            25القانون وبخاصة في المادة     
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من النسخ المسموحة قانوناً    " العدد المحدود "كما وأن مفهوم    . خاصة وأنها أتت مخالفة ألحكام التريبس     

  .ير محدد بعدد معينما يزال ملتبساً اذ ان هذا المعيار هو مطاط وغ)  من القانون25المادة (

 من القانون يعتبر المنـتج فـي        9بحسب المادة   :   ـ حقوق المؤلف في األعمال السمعية والبصرية      

وهـذا  . حالة االعمال السمعية والبصرية صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخـالف              

 يتفق مع التشريعات التقليديـة      النص غير مألوف في انظمة القانون المدني الذي ينتمي لبنان اليه وال           

ويعتبر البعض أن هدف هذا النص كان فقط ايالء المنتج حـق ممارسـة الحقـوق                . لحقوق المؤلف 

 .التجارية لجهة نشر العمل دون الحقوق المعنوية عامة

  

منح القانون الصالحيات المتعلقة بحقوق المؤلـف الـى وزارة          : صالحية وزارة االقتصاد والتجارة    -

. اد والتجارة في حين أن الدول المتطورة تعتبر حقوق المؤلف مـن صـالحية وزارة الثقافـة                االقتص

 طرحت مسألة ايالء هذه الصالحية الى وزارة الثقافـة ولكـن هـذه              1999ويشار الى أنّه في العام      

  .الوزارة صرحت بأنها ال تتمتع بالعديد الكافي لتولي هذه المهمة

  

تنص هذه المـادة علـى      : 75/99 للقانون رقم    918/2007طبيقي رقم    من المرسوم الت   10المادة   -

 التي تحميها في حين أنه      دليالً باألعمال وجوب أن تضع شركات المؤلفين بتصرف مستعملي األعمال         

من المستحيل احصاء مثل هذه األعمال، وقد اعتمدت الدول المتطورة كفرنسا مـثالً شـرط وضـع                 

  . الذين تمثلهم فقط ما يشمل معه كافة أعمال هؤالء المؤلفينالمؤلفين بأسماءشركات المؤلفين دليالً 

  

  

  )حقوق الملكية التجارية والصناعية (1924/ 2385المرسوم رقم : ثانياً

  

تطرح هنا اشكالية مهمة بالنسبة الى النظام المعتمد للنماذج الصناعية           :ـ النماذج الصناعية  1

خاصة لجهة اضطرار صاحب النموذج الى مراجعة القضاء     حيث يعتبر هذا النظام غير فعال       

بغية اثبات حقّه في النموذج المقلّد ما قد يستغرق معه سنوات قبل صدور الحكم المبرم، فـي                 

حين أن حياة النموذج الصناعي اي قابليته للتطبيق واالستثمار الصناعيين يقتـصران علـى              

  .سنوات قليلة غالباً ما تقارب السنتين فقط
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 من المرسوم لم تعد مالئمة      68 تعريف الماركة التجارية المعتمدة في المادة        : العالمات التجارية  ـ2

 (service marks)فال يـشمل التعريـف عالمـات الخدمـة     : نظراً للتطور الذي شهده هذا المجال

 Domain) وأسماء المواقـع االلكترونيـة   (geographical indications)والمدالالت الجغرافية 
names)  

 ما يحول دون امكانيـة حمايـة العالمـات غيـر            ان النظام المعتمد هو نظام ايداع ال نظام تحقيق        *

  .المسجلة عموماً االً اذا كانت مشهورة جداً

  

 )براءات االختراع (240/2000القانون رقم  :ثالثاً

  

حة لرئيس مـصلحة    ان الصالحية الممنو  : ـ المعامالت أمام مصلحة حماية الملكية الفكرية        

حماية الملكية الفكرية كما ولوزير االقتصاد والتجارة تطرح اشكالية مهمة لجهـة الكفـاءات              

  .التقنية التي قد ال يتمتع بها هذين األخيرين للتدقيق والبتّ في االختراعات المختلفة

  

االقتـصاد   محاكم االستئناف صالحية النطر باستئناف قرارات وزير         كما وأن القانون يولي   ـ  

  . في حين أن المرجع المختص عادة للنظر بهذه المراجعات هو مجلس شورى الدولةوالتجارة 

  

       االدارة الجماعية لحقـوق    (15/11/2007تاريخ  / 918/المرسوم النافذ حكماً رقم     : رابعاً

 )المؤلف

  

 النظر بهـا    يشكو هذا القانون ومرسومه التطبيقي في بعض موادهما من ثغرات يتوجب اعادة           

  . ومعالجتها

فعلى سبيل المثال ينص القانون على امكانية انشاء جمعيات أو شركات الدارة هذه الحقوق في               

حين أنه من األفضل اعتماد شكل الشركة المدنية اذ ان الجمعية ال يمكنها قانوناً توزيع األرباح                

يضاً على علم وخبـر مـن       التي تحصلها على أعضائها كما وانه يتوجب عليها االستحصال ا         

 .وزارة الداخلية والبلديات لمباشرة عملها
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  ثغرات مشاريع القوانين: الفقرة الثانية
  

  :أبرز المشاكل والفجوات التي تمت مالحظتها في مشاريع القوانين هي التالية

 

 )الملكية االدبية والفنية (75/99مشروع قانون تعديل القانون رقم : أوالً

  

 بعض األحكام التـي تـضعف حمايـة         75/99وع الذي تم وضعه لتعديل القانون رقم        يتضمن المشر 

 .الملكية الفكرية عموماُ والتي يتوجب التنبه اليها

  

 peerوأبرز المشاكل التي تعتري هذا المشروع وجود مادة فيه قد تؤدي الى السماح بما يعرف بالــ  

to peer        دون موافقة أو اذن المؤلف ضمن شـروط          من جهة، ووجود مادة أخرى تجيز الترجمة من 

  .محددة، وهذه المواد تشكل، اذا ما أقرت، عقبة جديدة أمام انضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية

 
  

  مشروع قانون حماية عالمات التجارة والصناعة والخدمة: ثانياً

  

ن حماية العالمات الذي أحيل     يعتبر العديد من األخصائيين في مجال الملكية الفكرية بأن مشروع قانو          

مؤخراً الى مجلس النواب هو مشروع غير ناجح ويشكل خطراً على النظام اللبناني ما يستوجب معه                

لكونه من أكثر القوانين أهمية واسـتعماالً فـي         / 2385/اعادة النظر فيه والتأني في تعديل المرسوم        

  . لبنان

ن هي التناقضات في المبادئ المقرة في القانون نفـسه          ومن أبرز المشاكل التي يشدد عليها األخصائيي      

كما والتناقضات التي يقع فيها القانون بالمقارنة مع التفاقيات الدولية التي سبق أن انضم اليهـا لبنـان                  

وتتعلّق بعض االشكاليات بتعريف العالمة الجماعية وعالمة الـضمانة، والـشروط           . واتفاقية التريبس 

ها في العالمة، وحق األولوية المكرس بشكل منفصل عن طلب تسجيل العالمة            المحددة الواجب توافر  
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في لبنان، واغفال مشروع القانون تنظيم العالمات المؤلفة من أسماء عائلية، ومساواته ما بين العالمة               

وهذا غير  الشهيرة والعالمة المسجلة ما قد يخلق التباساً لجهة امكانية التقدم بدعوى التقليد في الحالتين               

صحيح، ونظام االعتراض المكرس والذي اتى مقلقاً لجهة اعتماده مهالً مفتوحة لالعتراض أمام اللجنة 

  .12االدارية ال القضاء

  

متخصـصة تألفـت مـن      ويذكر أنه كان يوجد مشروع قانون عملت عليه وزارة العدل مع لجنـة              

البروفسور ابراهيم نجار والبروفسور غالب محمصاني واألستاذ كمال برتي واألستاذ حسن عواضـة             

 .ووضعت مشروعاً متكامالً مستوحى من قانون الملكية الفكرية الفرنسي ولكن لم يتم السير به

 
 

ن التسجيل الدولي للعالمـات     مشروعي قانون االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية مدريد بشأ        : ثالثاً

  واتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج

  

ان اقرار هذين القانونين وانضمام لبنان الى هاتين االتفاقيتين سوف يؤدي الى خسائر كبيرة لالقتصاد               

  الوطني اذ انها تكرس مبدأ االيداع الواحد المركزي،

  

تسجيل االداري وال يتم استيفاء رسوم في لبنان بل ان          وبالتالي، يتم االستغناء عن محامي في مرحلة ال       

  .لبنان يأخذ فقط حصته من التسجيل الدولي أي من الوايبو

  

بمشروع قانون االجازة للحكومة االنضمام الى معاهدة التعاون بشأن         وعلى عكس ذلك، وفيما يتعلّق      

س معاملة وطنية الـى جانـب        فليس هناك مبدئياً من ضرر اقتصادي على لبنان ألنها تكر          البراءات،

  .معاملة االيداع الدولي

  

  

                                                 
 .2009فادي سرآيس، شروط اآتساب الحق بالعالمة في مشروع قانون العالمات،  12
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  العوائق العملية: الفرع الثاني
  

تظهر العوائق العملية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مجاالت ثالثة وهي التـي تعتـرض االدارات           

تلك التي تعتـرض    و) الفقرة الثانية (وتلك التي تعوق المكافحة العملية الفعالة       ) الفقرة األولى (العامة  

  ).الفقرة الثالثة(القضاء 

  

  

  على المستوى االداري: الفقرة األولى
   

ومصلحة حمايـة   ) أوالً(ونتناول تباعاً المشاكل التي تعترض دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة            

  ).ثانياً(الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة 

  

  

  ية في وزارة الثقافةدائرة الشؤون الثقاف: أوالً
  

  :تعاني دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة من مشاكل عديدة أبرزها ما يلي

  

  :ـ مشكلة حول العديد1

  

  .فليس هناك من مرسوم حول مالك الوزارة وال هيكلية ادارية لها

  

ات الالزمة وهذا كلـه      والدائرة بانتظار صدور المرسوم التطبيقي للهيكلية التنظيمية الجراء االمتحان        

  .  يأخذ وقتاً طويالً

  



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

64

والهيكلية المعتمدة في المشروع هي مبدئياً من أفضل الهيكليات المعتمدة كما والمواصفات والكفاءات             

ولكن يبقى أن االدارة سوف نصطدم بمـشكلة أساسـية   . المحددة في المشروع هي أيضاً جد مناسبة  

  .ي المشروع لن يقبلوا بالمرتبات الزهيدة التي توفرها الدولةتتجلى في أن ذوي الكفاءات المطلوبة ف

  

  :الية وموازنة الوزارة ـ مشكلة م2

  

  . وبالفعل فان الميزانية المخصصة للوزارة عي زهيدة جداً

  

من % 3 و   1فاألونيسكو مثالً تعتبر أن ميزانية وزارات الثقافة في العالم يجب أن تبلغ اجماالً ما بين                

  .منها فقط % 0,02ة العمومية في حين أنها تبلغ في لبنان حوالي موازنة الدول

  

  

  :مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة: ثانياً

  

  :تعاني هذه المصلحة من مشكلتين أساسيتين هي

  

 وبالفعل فهناك نقص ملموس في عدد الموظفين في مالك مصلحة حماية          :  الالزم النقص في العديد   -

  .الملكية الفكرية ما يحد من امكانية وفعالية تدخلها عملياً

  

  .  كما وفي تجهيزاته وتدريب الموظفينالضيق في مساحة المبنى المخصص لها -

  

وبالفعل، فقد تم تحويلها مـن دائـرة الـى          . غياب هيكلية ادارية لمصلحة حماية الملكية الفكرية       -

  .ة االدارية التي يجب أن ترافقهامصلحة دون األخذ بعين االعتبار الهيكلي
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باالشتكاء من التدخالت السياسية في ضبط جـرائم الملكيـة          ـ عدد من المشاكل االخرى التي تتعلّق        

  . وغيرهاالفكرية وعدم وضوح االجراءات المتبعة

ـ                 رائم وقد انعكس هذا الواقع على االنطباع السائد حول فعالية هذا الجهاز في اطار المكافحة الفعالة لج

  . الملكية الفكرية

وبالفعل، وفي دراسة احصائية أعدت خصيصاً لغرض هذا البحث، طلب من المستطلَعين تقييم درجة              

  :رضاهم عن أداء مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، فجاءت النتيجة على الشكل المبين أدناه

  )درجة الرضى" (مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية"تقييم 

  

الـسرعة فـي    " لعامل   -" الرضى" أي أدنى معدالت     –" عدم الرضى "سجل أعلى معدالت    وعلى سبيل المثال،    

 أي  -"عدم الرضـى  "أدنى معدالت   " اءات التقنية والمهنية  الكف" سجّل عامل   ، في حين    )2،1 ("اتخاذ القرارات 

  ).2،5 (-" الرضى"أعلى معدالت 
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   على مستوى المكافحة: الفقرة الثانية
  

  .ليس هناك في لبنان مكافحة فعالة لجرائم الملكية الفكرية  

وبـبعض  ) ثانيـاً (وأسباب خاصة تتعلّق بـأجهزة المكافحـة        ) أوالً(ويعود ذلك ألسباب عامة تقليدية      

  ).ثالثاً(المجاالت الدقيقة حيث يصعب ضبط المخالفات 

  

  

  األسباب العامة التي تعوق المكافحة الفعالة: أوالً

  
أبرز المشاكل العامة التي تحول دون امكانية المكافحة الفعالة والسريعة والصارمة لجـرائم الملكيـة               

عد في الوقت الراهن من األولويات في سياسة        ال ت كون موضوع الملكية الفكرية عموماً      الفكرية  هو    

 خاصة بالنظر الى الظروف األمنية والسياسية التي يمر بها البلد وتركيز كافـة القـوى علـى              الدولة

 .مكافحة جرائم كبيرة وخطيرة كاالرهاب مثالً

  

   فحـة الفعالـة     هي من المشاكل الدائمة التواجد والتي تهدد أيضاً امكانية المكا          مشكلة الفساد كما وأن

  .لجرائم الملكية الفكرية

  

 األسباب المرتبطة بأجهزة المكافحة: ثانياً

  
وتلـك  ) 1(ونبحث تباعاً في المشاكل التي تعترض مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية             

  ).2(التي تعترض ادارة الجمارك 

  

  

 فكرية في الشرطة القضائيةـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية ال)1(    
 

يعاني مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية           

  :من مشاكل تحد من فعالية تدخله ومكافحته لجرائم الملكية الفكرية، أهمها
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حتى اليوم بالرغم من أن القضاء يحـاول        عدم وجود قانون للجرائم المعلوماتية       -

  .لمستطاع االجتهاد وفقاً لقانون العقوبات العامقدر ا

 تعرقل العمل الفعال في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية          الظروف األمنية  كون   -

اذ ان موضوع الملكية الفكرية ال يكون من األولويات عند وجود جـرائم ارهـاب               

  .وتفجيرات وغيرها من الجرائم االمنية الخطيرة

-   ك المكتب اما عفواً، ولكنه ونظراً            يتحرلكثرة ا بناء على طلب صاحب العالقة وام

 فانه يتم المباشرة بالقضايا بحسب األولوية كما وأن القضاء يـولي األهميـة              العمل

  .األكبر للقضايا التي تتضمن شكوى من المتضرر

 ما يحد معه مـن فعاليـة ضـبط          التسريبات حول المداهمات المحتملة للمحالت     -

  .تنفيذ القوانينالجرائم و

كمـا أن هـذا المكتـب       .  للمكتب النقص في العديد وضعف الميزانية المخصصة      -

واالتكـال األكبـر علـى      ... يعاني من نقص في التجهيزات والسيارات والمعدات      

  .الهبات

  . الذي أنشئ بموجب مذكرة خدمةغياب قانون تنظيم داخلي للمكتب -

كتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحمايـة      االختالط في توزيع الصالحيات ما بين م      -

 من جهة ثانية الذي كـان       الملكية الفكرية من جهة ومكتب مكافحة الجرائم المالية       

يهتم بجرائم الملكية الفكرية قبل انشاء المكتب األول المتخصص بهذه الجرائم عـام             

2006.  

  

   ادارة الجمارك)2(

  

ال يمكـن   ادارة الجمارك حيث    االجراءات المتبعة لدى    يشتكي بعض المحامون من     

مـن ادارة   االستحصال على عينة عن البضائع التي وصل الى علمهم أنها مقلـدة             

 –اال بعد التقدم بدعوى أمام القضاء الجمارك أو حتى من وزارة االقتصاد والتجارة 

  ،-وقد يكون قضاء األمور المستعجلة 
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من قانون الجمارك التـي نـصت       / 138/وان هذا الواقع هو في الحقيقة ترجمة لنص المادة          

 :على ما مفاده

 بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك، اذا رأت ذلك مفيدا، معاينـة البـضائع              -1"

 .المصرح عنها

تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويـتم ذلـك             -2"

 المنافذ الجمركيـة    الجمركية واألمكنة التابعة لها وعند دخول     "داخل نطاق المكاتب    

 .او الخروج منها

 ان حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد، غيـر              -3"

يمكن ان يكون جزئيا او كليا حـسب تقـدير المـصلحة او وفقـا               "ان هذا الكشف    

للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب      "للتعليمات التي تضعها االدارة، ويحق      

  ".  الكاملةالمعاينة

  

وهذه المسألة تشكّل عائقاً حقيقيا في عالقة الوكالء القانونيين مـع الـشركات األجنبيـة اذ ان هـذه                   

الشركات تطلب االستحصال على مثل هذه العينة للتأكد من جدية وصحة واقعة التقليد والتزوير وذلك               

  .قبل المباشرة بدعوى قضائية وتكبد مصاريفها

  

لى الرغم من أن الصالحيات الواسعة الممنوحة قانوناً الدارة الجمارك كمـا تـم              ومن جهة ثانية، وع   

عرضها في القسم األول، تخولها التدخل بشكل فعال لضبط البضائع المقلدة والمزورة التـي تـشكل                

ـ    انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية، االّ أنّه من المهم االشارة الى أن              ي جهاز المراقبة المعتمد ف

هذه االدارة هو جهاز عشوائي فال يتم الكشف على جميع البضائع التي تدخل األراضي اللبنانية بـل                 

ويصل باالجمال حجم البضائع التي ال يتم الكشف عليها بل يكتفـى بالتـصريح           . فقط على جزء منها   

 ما يحد أيـضاً مـن امكانيـة         13من البضائع التي تدخل الى لبنان     % 80المقدم عنها الى حوالي الـ      

  .المكافحة الفعالة الشاملة للبضائع المقلدة

  

  
  

 
                                                 

 .ادارة الجمارك: وماتمصدر هذه المعل 13
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  المكافحةتحديات : ثالثاً

  
  تصعب عملية المكافحة في بعض المجاالت حيث يغيب التنظيم القانوني للمواد والخدمات المعنية،

  

  :ومن أبرز هذه المجاالت

 تـاريخ   539/1ل، فمع تحرير استيراد األدويـة بموجـب القـرار رقـم             وبالفع: ـ مجال األدوية  1

 المتعلّق باستيراد مستحضرات صيدالنية من جهة، وعدم ضبط هـذه الـسوق بـشكل               25/8/1998

صارم وفعال من جهة ثانية، أصبح سوق األدوية معرضاً ألخطار التقليد والتزوير علماً بـأن هـذا                 

  .لكونه يعرض الصة العامة ألخطار داهمةالمجال هو من أكثر المجاالت دقة 

  

  :وبالفعل، تنص المادة األولى من القرار المذكور على ما مفاده

  

يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدالنية المسجلة في وزارة الصحة العامـة لكـل مجـاز               "

 ".النظمة والقوانين المعمول بها محليابمعاطاة تجارة االدوية ودون التقيد بأي مستورد او وكيل وفقا ل"

  

وهي مشكلة جد متفشية في لبنان وممارستها تتم علناً دون أن يعمد الى ازالـة                :ـ قرصنة الكابالت  2

ويقول المسؤولون بأنّه ال يمكن في الوقت الراهن وقف هذه التعـديات اذ             . هذه التعديات أو الحد منها    

  . ان سياسة الدولة ال تسمح بذلك

  

 800 و 600 بأن هناك ما بـين       2009وقد اشار اتحاد الملكية الفكرية الدولية في تقريره السنوي لعام           

من السكان وينقلون برامج فضائية وارضية الـى        % 80مشغل لهذه الكابالت يوفرون الخدمات لنحو       

. أ.د/ 10/الف مشترك من دون ترخيص ومقابل تعلرفة بمعـدل          / 720/مشتركيهم البالغ عددهم نحو     
14  

  

صعوبة تحصيل وجباية حقوق المؤلفين لكون ذلك يـرتبط          تبرز هنا مشكلة     :ـ المؤلفات الموسيقية  3

وبالفعـل، فـان    .  استعمال أعمال هؤالء المؤلفين وهذه مسألة صعبة بـدورها         اثباتمباشرة بوجوب   

                                                 
14 International Intellectual Property Alliance (IIPA), Lebanon, 2009 special 301 report on copyright protection 
and enforcement, 2009, p.2. 
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ما يبين مدى صـعوبة     )  مثالً DJظاهرة الـ   (األعمال الموسيقية تستعمل دون ترخيص أو اذن مسبق         

  .اثبات واقعة استعمالها ما يؤثر مباشرة أيضاً على امكانية ضبط ومكافحة المخالفات التي تقع عليها

  

  على مستوى القضاء:  الثالثةالفقرة

  

فصحيح أن القوانين هي من تحـدد       : يتأثّر موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية مباشرة بموقف القضاء منها         

الجرائم والعقوبات عمالً بمبدأي شرعية الجرائم والعقوبات، ولكن القضاء هو من يطبـق القـوانين ويعتمـد                 

 ويفرض العقوبة القصوى أو الدنيى ويعطي مسألة التعدي على حقوق الملكية التكييف القانوني الذي يراه مناسباً

  . أو يحجبها عنها... الفكرية بعدها وأهميتها وقيمتها 

من رسوم ومصاريف قـضائية     (والى جانب المشاكل التقليدية التي تتمثّل بالتكلفة العالية للعدالة          وفي لبنان،   

، فان القضاء يعاني من عدد من المعوقات التي تـنعكس           ضائي الملفت واالختناق الق ) وأتعاب محاماة وغيرها  

  :مباشرة على واقع حماية حقوق الملكية الفكرية، وأبرزها

  

 بشكل يساهم فيـه مـع       صائباً ال يأتي في العديد من األحيان معلالً، معمقاً، موسعاً،          ان االجتهاد  -1

  . مكانتها وحمايتهاتطوير قوانين الملكية الفكرية وتطبيقاتها ويعزز

فاألحكام التي تصدر في موضوع الملكية الفكرية تعد بأغلبها أحكاماً ضعيفة ال تتـضمن تحلـيال أو                 

  .تعليالً قانونياً بناءاً وذلك على عكس ما كانت الحال عليه في سنوات السبعينات

  

  :ة الفكريـة  ـ مشكلة النقص لدى القضاة في االختصاص أو حتى االضطالع على موضوع الملكي            2

فقد يجهل البعض أبسط مبادئ الملكية الفكرية وتطبيقها، كما وأنه هنالك أيضاً توجه عند بعض القضاة             

  .بالتقليل من أهمية جرائم الملكية الفكرية والتساهل فيها لعدم وعيهم وادراكهم لمفهومها وأهميتها

من خـالل أوجـه     " التقليد"م وجود   وان كان القانون ينص مثالً على وجوب تقدير مدى وجود أو عد           

التشابه ما بين البضائع فان القضاء غالباً ما يلجؤ الى عكس ذلك بمقارنة أوجه االختالف والفروقـات             

  .ما بين البضائع ما يضيق ايضاً مفهوم التقليد
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  ان العقوبات، وبخاصة الغرامات، التي يحكم بها، بعد سنوات من التقاضي، بسيطة وال تـشكّل               -3

  .بل قد يعتبرها البعض منهم أحياناً من ضمن ميزانية ومصاريف ادارة عملهرادعاً للمجرمين 

فليس هناك من تناسب ما بين الضرر والتعويض المحكوم به كما وأن البطء فـي اصـدار األحكـام                   

  .القضائية يحد بشكل محسوس من طابعها الرادع

فهنالـك  : فكرية ليس متشدداً كما يستلزمه واقع الحال موقف النيابات العامة من جرائم الملكية ال     –4

بعض االستنسابية في تعاطي النيابات العامة مع هذه الجرائم، فبعضها ما يتم مالحقتها والتحرك بشأنها 

  .والبعض اآلخر ما يتم حفظها وعدم السير بها

  

فـي   بها تقارب العشرة األيام      ـ ان المدة التي يستغرقها تقديم شكوى الى النيابة العامة والتحقيق          5

أفضل األحوال، وهي مهلة طويلة في مثل هذه الحاالت اذ ان يكون أمام المجرم متسع مـن الوقـت                   

الخفاء معالم جريمته واخفاء موادها، خاصةً وأن مشكلة الفساد و المحسوبيات تساهم في اعالمه عن               

ز شامل وجردة كاملة للمواد المخالفة، ال ونتيجة لذلك، وفي غياب ضبط وحج. ورود مثل هذا الشكوى

 بشكل فعال الضرر الذي يكون قد لحق به ما يخفف معه بشكل جد              اثباتيمكن لصاحب الحق تقدير و    

  .محسوس قيمة التعويض الذي يمنح له

  

ـ            وبالفعل، وفي العديد من األحيان،     ل ال تتحرك النيابات العامة تلقائياً بالرغم من أن القانون يمنحها مث

  .هذه الصالحية

  

فالمدعون العامون يحاولون تفادي االدعاء في مواضيع الملكية الفكرية خاصة وأن بعضهم من يعتبر              

  . أن قوانين الملكية الفكرية هي قوانين مدنية ال جزائية لكونها لم تأت ضمن قانون العقوبات العام
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  حمقترحات التطوير واالصال: القسم الثالث

   

فال يمكن  . نبدأ هذا القسم بالقول بأنه يتوجب على لبنان أن يحرص على التطبيق الفعلي لجميع التزاماته الدولية               

  .الخروج عن الشرعية الدولية خاصة وأن صدقية لبنان قائمة على تفاعله هذا مع الشرعية الدولية

ناس لن يطبقوا قوانين الملكية الفكريـة طوعـاً،         لكن، ومن جهة ثانية، يتوجب ايضاً االلتفات الى واقعة أن ال          

خاصةً تلك التي تتميز بالمبادئ المجردة، أو التي يقال بأنّها ال تهدف اال الى تأمين الربح لبعض الـشركات أو                    

لذا يتوجب العمل على أن يكون هناك حد أدنى من الشعور باالعتراف بحقوق أساسية وابرزها   . بعض المراجع 

  . (L’accès à l’information)الى المعلومة حق الوصول 

فهنالك اشكالية محورية جديدة في عالمنا اليوم، وهي اشكالية خطيرة تتمحور حول سهولة وسـرعة وحريـة                 

  .انتقال المعلومات من جهة واشكالية حماية حقوق الملكية الفكرية من جهة ثانية

كالية هو في توفير حماية لحقوق الملكية الفكرية وبخاصـة          والحل الوحيد الذي يمكن تصوره لمعالجة هذه االش       

ال تكون حكراً على     كي   ولقاء ثمن معقول    - سنوات قليلة    –معقولة   خالل مهلة االبتكارات التكنولوجية منها    

  .االغنياء فقط وكي يكون احترام القانون بمجمله ممكناً في الواقع

  

  تمدة حتى اليومتقييم عام للسياسات المع: المقطع األول

  

نظراً للنتيجة الضعيفة التي تم التوصل اليها عملياً فيما يتعلق بالمكافحـة العمليـة لجـرائم الملكيـة الفكريـة          

وقد يعود ذلك بشكل أساسـي      . وانتهاكاتها، من الثابت بأن السياسات التي تم اعتمادها حتى اليوم باءت بالفشل           

 .ضحة لحماية حقوق الملكية الفكريةالى غياب خطة أو حتى سياسة متكاملة ووا

  

تقيـيم مـستوى فعاليـة      عين  ، طلب من المـستطلَ    15وفي دراسة احصائية أعدت خصيصاً لغرض هذا البحث       

فـسجل   السياسات الراهنة في تطبيق وإنفاذ قوانين حماية حقوق الملكيـة الفكريـة ومكافحـة القرصـنة،               

ومن الملفت أن أدنى معدالت الفعالية سـجلت        . المستطلَعون عدم فعالية السياسات الحكومية على الصعيدين      

  .2،2التقييمات في هذا القطاع نحو لدى المستطلَعين في القطاع العام حيث بلغ معدل 

                                                 
 حماية الملكية الفكرية في لبنان، تشرين -مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 15 

 .29. ، ص2009أآتوبر /األول
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  )درجة الفعالية(السياسات الحكومية الراهنة في مجال حقوق الملكية الفكرية 

 

  

عن مجموعة من العوامل المتعلّقة بـسياسة       " الرضى"ودرجة  " الفعالية"م درجة   ما وطلب من المستطلعين تقيي    ك

" الفعاليـة "حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانينها، فأسفرت النتائج عن وجهات نظر ملفتة اذ تراوحت معدالت               

ـ       .  أي تمحورت نسبياً حول الدرجة الوسطى      3،5 و 3،0بين   اهم ومن جهة أخرى، أبدى المستطلَعون عدم رض

 .2،5 و1،7بين " الرضى"عن هذه العوامل فتراوحت معدالت 

  

  

" وجود قوانين مواكبـة     "لعامل  ) 3،5(حول الدرجة الوسطى، حيث سجل أعالها       " الفعالية"وتمحورت تقييمات   

وباإلجمال، أبدى  ". رسوم التسجيل "على مستوى   ) 3،0(، فيما ُسجل أدناها     )التمثيل التجاري، حماية المستهلك   (

  ).3،0 (دون المتوسط" الرضى"، فجاءت كافة تقييماتهم لدرجة " عدم رضاهم"لمستطلَعون ا
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المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص

ملكية أدبية وفنية ملكية صناعية



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

74

 ل أدنى المعدالت " مدى التزام أصحاب القرار السياسي بحماية لملكية الفكرية"تقييم وتجدر اإلشارة إلى أنسج

وبالنتيجة، هناك  ). 2،5" (القوانين المواكبة "على مستوى   " عدم الرضى " في حين سجل أدنى معدٍل لـ        ،)1،7(

 .حاجة إلصالح جوانب عدة في أداء مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومهامه

  )الرضى/ليةدرجة الفعا(تقييم بعض جوانب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والسياسات المتبعة 

  

  

  

  

  

3.2

3.1

3.2

3.1

3.3

3.5

3.2

3.0

3.0

3.0

3.4

2.2

1.9

1.7

2.0

2.2

2.3

2.0

2.1

2.4

2.2

2.5

1.02.03.04.05.0

وضوح وشفافية اإلجراءات 

سرعة اتخاذ القرارات

 مدى التزام أصحاب القرار السياسي بحماية 
الملكية الفكرية

مدى احترام صانعي القرار لمصالح مجموعات 
المستهلكين

مدى احترام صانعي القرار لمصالح الهيئات 
االقتصادية

 وجود قضاة وخبراء متخصصين في هذا 
المجال

نشر الوعي بين الناس حول حقوق الملكية 
الفكرية

التنسيق بين مكتب حقوق الملكية الفكرية
واإلدارات العامة األخرى

رسوم التسجيل

الوسائل البديلة لحّل المنازعات

 وجود قوانين مواآبة مثل قوانين حماية
المستهلك والتمثيل التجاري

الفعالية مستوى الرضا
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  :على الشكل التالي" الرضى"و" الفعالية"وبالنتيجة، وبشكل اجمالي أتى تقييم درجة 

  )تقييم الفعالية والرضى(لمتبعة بحسب العينات الفرعية الثالث تقييم بعض جوانب قانون حماية الملكية الفكرية والسياسات ا
  

أن اتحـاد الملكيـة     كما وأن النتائج العملية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية قد أتت على غير مرضية بحيـث                

 مبينة ارقـام الخـسائر      2009عام  في ال " قائمة الرقابة " قد اقترحت ابقاء لبنان على       (IIPA)الفكرية الدولية   

  :16التي تكبدتها الملكية األدبية والفنية على الشكل التالي

                                                 
16 International Intellectual Property Alliance (IIPA), Lebanon, 2009 special 301 report on copyright protection 
and enforcement, 2009, p. 2. 
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المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص

درجة األهمية مستوى الرضا
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  اقتراح تصور بديل شامل للملكية الفكرية في لبنان : المقطع الثاني

  

ويتمحور هذا التصور   . أصبح من الضروري اعتماد تصور بديل شامل لحماية حقوق الملكية الفكرية في لبنان            

  :حول ثالثة محاور متكاملة

  ).الفرع االول(افحة جرائم الملكية الفكرية  موجهة لمكاستراتيجية علميةـ اعتماد 

  ).الفرع الثاني(حماية حقوق الملكية الفكرية لتفعيل نظام  خطة عملية شاملةـ اعتماد 

  ).الفرع الثالث( وترويج الملكية الفكرية كثروة ثقافية واقتصادية خطة مالية لتشجيع االبتكارـ اعتماد 

  

  ة علمية موجهة لمكافحة جرائم الملكية الفكريةوضع أسس الستراتيجي: الفرع األول

  

. ويهدف هذا االقتراح الى التوصل الى وضع اسس علمية للملكية الفكرية يمكن البناء عليها واالنطالق منهـا                

) الفقرة االولى (ويشمل ذلك اعداد دراسات واحصاءات رسمية حول الملكية الفكرية في لبنان في كافة فروعها               

  ).  الفقرة الثانية(توعية االجتماعية واتباع خطة لل
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  في الدراسات الرسمية: الفقرة األولى  

 حول االنتاج الثقافي والملكية الفكرية وهذا خطأ فادح         رسمية وأرقام احصاءاتما زال لبنان يفتقد الى      

فكري مـن جهـة     اذ ال يمكن وضع تصور لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من جهة وتشجيع االنتاج الثقافي وال              

ثانية دون االستناد الى أرقام ثابتة ودقيقة وموثقة حول وضعها الراهن في لبنان وكلفة االستمرار في خرقهـا                  

  واألرباح التي تتأتى من أالعمال الفكرية عموماً، 

  

قـافي  وبالفعل، فان الدول المتطورة تضع دراسات دورية وموثقة حول المردود والربح الذي يوفره االنتاج الث              

للبناء عليها خطة عملية لتشجيعها وتطويرهـا، فـي         ...) كتب، موسيقى، أفالم، برامج كمبيوتر    (في كافة فئاته    

  .حين أن الفكرة السائدة في لبنان هي أن الثقافة غير مربحة

    

  في التوعية: الفقرة الثانية

رية وكثيرون من ال يسجل حتـى        بامكانية وبضرورة حماية أعمالهم الفك     عند الناس عموماً  هناك جهل حقيقي    

  ماركاتهم التجارية،

  

   يعانون أيضاً من نقص في التخصص وفي االطالع على مسائل الملكية الفكرية ويعود ذلك               القانونيينكما وأن 

  .بشكل خاص الى نقض في التخصصات الموفرة  في مادة الملكية الفكرية في الجامعات

      اذ ان ملح هناك مشاكل جديدة سوف تظهر تباعاً في المواضيع الجديدة التي تتطلب            ويعتبر ذلك موضوعاً جد 

  .…Software, games, peer to peer, reverse engineeringتخصصاً تكنولوجياً ومنها مثالًُ الـ 

  

 في مجال الملكية الفكرية، ما يـستتبع معـه ضـرورة            المحامين والقضاة وينعكس ذلك ايضاً على تخصص      

هذه االشكالية المهمة وحث الجامعات ونقابات المحامين ومعهد الدروس القـضائية الـى تـوفير               االلتفات الى   

تخصصات ودروس وحلقات دراسة ومؤتمرات وحمالت توعية حول الملكية الفكريـة ومفهومهـا ودورهـا               

  .وأهميتها
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المـستهلكين  من المـستطلََعين أن     % 45، أفاد ما يزيد عن      17وبالفعل، وفي دراسة احصائية حول الموضوع     

وقد سجلت لدى   . لقرصنةما يعترضون على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية ومكافحة ا         " دائماً"أو  " غالباً  "

ما يعود بالطبع الى جهـل اهميـة هـذه          %) 51،3(المستطلَعين في القطاع العام أعلى نسبة على هذا الصعيد          

  .الحقوق ومفهومها وجوهرها

وتجدر اإلشارة ايضاً إلى تضارب اآلراء حول هذه المسألة لدى المستطلَعين في القطاع الخاص حيث انقسموا                

  المستهلكين    % 42،3: نإلى فريقين متساويي ما يعترضون على تطبيق قوانين حماية      " دائماً"أو  " غالباً"أفادوا بأن

" نادراً مـا يعترضـون  "أو " ال يعترضون على اإلطالق"أيضاً أفادوا بأن المستهلكين    % 42،3الملكية الفكرية،   

 .على تنفيذ هذه القوانين

  

  )نسب مئوية(معارضة المستهلكين لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة 

  

                                                 
 حماية الملكية الفكرية في لبنان، تشرين -يز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعز17

  .25. ، ص2009أآتوبر /األول
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كافحة تقييم مدى احترام اللبنانيين عموماً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وم      كما وطلب من المستطلَعين     

فأتت درجة  ).دائماً (5إلى  ) إطالقاً (1 في عدد من قطاعات النشاط االقتصادي وفقاً لسلّم درجات من            القرصنة

معدل كما تبين أن    ).  درجات 5 على سلّم من     3دون الدرجة   (التقييم على مستوى معظم القطاعات متدنية نسبياً        

 وسجلت أعلى   .2،4وماً جاء دون المتوسط مسجالً نحو       احترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في لبنان عم       

مع اإلشارة إلى  أن هذه المعدالت لم تتجـاوز الدرجـة             المعدالت على مستوى القطاعات العامة والجامعات،     

سجلت قطاعات التسلية والترفيه بحسب تـصورات       وأخيراً،  ).  بالتتابع 3،0 و   3،1 (الوسطى إالّ بشكٍل طفيف   

  ).1،9(لحقوق الملكية الفكرية" االحترام"عة أدنى معدالت العينة المستطلَ

  

  )درجة التقييم(احترام حقوق الملكية الفكرية وجهود مكافحة القرصنة بحسب قطاعات النشاط 

  

وهذه االرقام تشير بشكل واضح وصريح الى الضرورة القصوى الطالق حملـة واسـعة وفوريـة للتوعيـة                 

  .االجتماعية في لبنان تطال كافة فئات المجتمع

  

  

  

2.4

3.1 3.0

1.9

2.2

2.8

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

في لبنان بشكل عام في اإلدارات الرسمية في الجامعات في قطاعات التسلية
والترفيهه

في مجالي السوفتوير
والمعلوماتية  

في قطاع النشر
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  اعتماد خطة عملية شاملة لتفعيل نظام حماية حقوق الملكية الفكرية: الفرع الثاني

   

واالجرائات االدارية  ) الفقرة األولى (التشريع  : ماية على ثالثة محاور   ترتكز هذه الخطة العملية لتفعيل نظام الح      

  ). الثالثةالفقرة(والمكافحة العملية )  الثانيةالفقرة(

  

لكننا وقبل البحث في هذه المحاور، نشير على سبيل االستئناس الى تقييم أولوية التدابير واالجراءات الواجـب                 

، فتبين ما   18يحة مستطلعين تم األخذ بآرائهم في دراسة احصائية حديثة        ادخالها على النظام اللبناني بحسب شر     

ـ     جاء هـذا التـدبير     (قد سجل أعلى معدالت األولوية      " يز تدابير مكافحة التهريب   تعز"يلي أن التدبير المتعلّق ب

، في ")توفير الحوافز اإليجابية"على رأس األولويات لدى القطاعين العام والقانوني إلى جانب التدبير المتعلّق بـ

ـ     وأظهرت النتـائج   . يةأدنى معدالت األولو  " فرض عقوبة السجن على المخالفين    "حين سجل التدبير المتعلّق ب

ـ        يأتي علـى رأس األولويـات بالنـسبة        " توفير الحوافز اإليجابية  "على هذا الصعيد أيضاً أن التدبير المتعلّق ب

 ومعظمها من الحجم الصغير     -المؤسسات اللبنانية   ويستنتج من ذلك ربما أن      . للمستطلَعين في القطاع الخاص   

االقتصادية والمالية من أجل احتـرام حقـوق الملكيـة الفكريـة      هي بحاجة فعلية إلى الحوافز   –والمتوسط  

  .وحمايتها
  

                                                 
 حماية الملكية الفكرية في لبنان، تشرين -مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 18

  .37. ، ص2009أآتوبر /األول
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  )درجة التقييم(أولويات اإلصالح بحسب العينات الفرعية الثالث 

3.4

3.6

3.6

3.4

3.4

3.8

3.7

3.5

3.9

3.4

4.0

4.4

4.3

4.0

4.1

4.1

4.3

3.9

4.4

4.1

3.9

4.3

4.0

3.9

4.1

4.1

4.3

3.7

4.0

4.1

3.8

4.2

4.0

3.8

3.9

4.0

4.1

3.7

4.1

3.9

1.02.03.04.05.0

تحديث وتطوير القوانين واألنظمة ذات العالقة
بالملكية الفكرية

تعزيز تدابير مكافحة التهريب

تدريب مسؤولي إنفاذ القانون على وسائل
مكافحة القرصنة   

إنشاء خط ساخن للتبليغ عن المخالفات

زيادة وتفعيل حمالت المداهمة 

تنظيم حمالت توعية

فرض غرامات إضافية على المخالفين

فرض عقوبة السجن على المخالفين

توفير الحوافز اإليجابية (تخفيض أسعار
السوفتوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

على سبيل المثال)  

االنضمام إلى اتفاقيات حماية الملكية الفكرية
ومحاربة القرصنة

القطاع الخاص  ام  القطاع الع انوني   القطاع الق المجموع 
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  في التشريع: الفقرة األولى

  

  في صياغة القوانين عموماً: أوالً

كتابة وصياغة قوانين الملكية الفكرية في لبنان من قبل ذوي االختـصاص            التشديد على   من الضروري جداً    

  لكي تأتي دقيقة وصحيحة، وهذا ما ال يحصل دائماً،في هذا موضوع 

  

لذين يناقشون القوانين في المجلس النيابي غالباً ما ال يكونون ضالعين أو حتى مطلعين              ويشار الى أن النواب ا    

على موضوع الملكية الفكرية فيصعب عليهم رصد األخطاء والنواقص والثغرات في اقتراحـات ومـشاريع               

  .القوانين

  

  في اعادة النظر ببعض مشاريع القوانين واقرار المشاريع العالقة: ثانياً

  

، يتوجب االلتفات الى مشاريع القوانين التي تتضمن ثواغر قانونية لمعالجتها قبل اقرارهـا بـصيغتها                وبالفعل

  . الحالية

  

كما وأن مشاريع القوانين األخرى  المتعلقة بالملكية الفكرية كمشروع قانون المنافسة غير المشروعة ومشروع     

ممكن نظراً للحاجة الماسة لوجود أنظمـة متطـورة         قانون النماذج الصناعية يتوجب اقرارها في أسرع وقت         

  .وحديثة تواكب التطور السريع في هذه المجاالت، وذلك بعد معالجة الثغرات التي قد تعتريها

      

 لكون لبنان ما زال يفتقر حتى اليوم الى قـانون           قانون تكنولوجيا المعلومات  كما ويتوجب االسراع في اقرار      

للمعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وما تثيرها من اشكاليات جـسيمة لجهـة جـرائم             ينظّم الجوانب القانونية    

  .19المعلوماتية والملكية الفكرية واالثبات االلكتروني وغيرها

  

                                                 
 ويذآر بأن وزارة االقتصاد والتجارة آانت قد وضعت بالتعاون مع االتحاد األوروبي ورجاالت قانون بارزين آبيار آاتاال مسودة قانون حول 19

ونصت هذه المسودة على ادخال مواد وتعديالت تشريعية تتعّلق بحماية . لكن لم يتّم السير بهECOMLEB التجارة االلكترونية عرف بااليكومليب 
 وتوسيع واستثناء النسخة الخاصة االلكترونية من الحماية ) DVDآشيفرة الـ (قواعد البيانات وبرامج الحاسوب وفك شيفرة تدابير الحماية التقنية 

    .حماية حقوق المؤلف ليشمل صراحة االبتكارات االلكترونية



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

83

وفي هذا االطار يذكر بأن الندوة العلمية المتخصصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية               

 أيلـول   30 الـى    28 والتجارة االلكترونية وحماية الملكية الفكرية المنعقدة في بيروت في الفترة الممتدة مـن            

 بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، قد اعتمد عدد مـن                 2009

مقتـضيات التجـارة    "التوصيات التي رفعت الى وزارة العدل في لبنان وكان أبرزها التـشديد علـى كـون                 

نات الخاصة وقوانين تنظيم انتقال المعلومـات داخليـاً         االلكترونية تتطلب من الدول وضع قوانين حماية البيا       

وعبر الحدود وقواعد تنازع االختصاص في مجال األنشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية وقواعد تنظيم 

  ".الدفع االلكتروني عبر الشبكات وأن الدول العربية مدعوة الى مواكبتها تشريعياً

  

  لبنان الى المعاهدات الدولية المتعلّقة بالملكية الفكريةفي ضرورة انضمام : ثالثاًُ

  

 و   WCTمعاهدتي االنترنت التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالفعل، فان انضمام لبنان الى 

WPPT                ة نظراً للتطور التكنولوجي وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل فاضح على شـبكةقد اصبحت ملح 

  .االنترنت

  

 مجمل مشاريع القوانين التي تم التطرق اليها في القسم األول والتي ما زالت عالقة أمام البـرلملن                  كما وان 

 يتوجب السير بها واقرارها ومنها على سبيل المثال مشروع قانون           اللبناني أو أمام وزارة االقتصاد والتجارة     

  .PCT (Patent Cooperation Treaty)االنضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات 

  

لمراجعة كافة القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في لبنـان           ومن جهة ثالثة، فهناك حاجة      

 وذلك لتوفير الحد األدنى من الحماية لألعمال األدبية والفنيـة وليـتمكن             Tripsلتتالءم مع اتفاقية التريبس     

  .رة العالميةلبنان من الدخول الى منظمة التجا

  

 التجارة العالمية   االنضمام إلى منظمة  اعتبر المستطلَعون أن    ،  20وفي هذا االطار، وفي دراسة احصائية حديثة      

  على   3،9 ، حيث بلغ المتوسط اإلجمالي لدرجة األهمية حوالي          مهم جداً للنمو االقتصادي والتنمية في لبنان      

حماية حقوق الملكية   وفي اإلطار نفسه، اعتبر المستطلَعون المشمولون بالمسح أن         .  درجات 5 إلى   1سلّم من   

 حيث بلغ المعدل العـام      داً لإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية     ومكافحة القرصنة يشكالن عاملين مهمين ج     

  .، مؤكدين بالتالي على دور حماية حقوق الملكية الفكرية في النمو االقتصادي والتنمية في لبنان4،2نحو 

                                                 
 حماية الملكية الفكرية في لبنان، -مؤسسة البحوث واالستشارات، مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  20

  .34. ، ص2009أآتوبر /تشرين األول
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  )درجة التقييم( إلى منظمة التجارة العالمية بحسب العينات الفرعية الثالث أهمية االنضمام

  

  )درجة التقييم( العينات الفرعية الثالث أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحسب
  
  
  
  

انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية  للنمو " أهمية"وتجدر اإلشارة على هذا الصعيد أيضاً إلى أن معدالت 

 كلّما انتقلنا صـعوداً     تتدنىحماية حقوق الملكية الفكرية في اإلنضمام إلى هذه المنظمةّ،          " أهمية"االقتصادي و 

  .وكلّما ارتفعت مستويات التحصيل العلمي على سلّم الفئات العمرية

4.2

3.7
3.93.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص

4.24.1

4.4
4.2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

المجموعالقطاع القانوني القطاع العامالقطاع الخاص
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  )درجة التقييم(أهمية منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية بحسب العمر 

  

  )درجة التقييم(أهمية منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية التجارية بحسب مستوى التحصيل العلمي  

  

  

  

  

  

  

  

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

 55وما فوق [45-54][35-44][25-34]

 أهمية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بالنسبة للنمو اإلقتصادي والتنمية
أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لإلنضمام الى منظمة التجارة العالمية

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

(PHD) دآتوراه(MS/MA/LLM) ماجستير(LLB/BA/BS) غيرهإجازة

 أهمية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بالنسبة للنمو اإلقتصادي والتنمية
أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لإلنضمام الى منظمة التجارة العالمية
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  ات الملحوظة في القوانين النافذةفي ضرورة معالجة الثغر: رابعاً

  

يتوجب معالجة الثغرات القانونية المختلفة كافة التي تمت مناقـشتها فـي القـسم              وفي هذا االطار    

 75/99وما يليها من القانون رقـم  / 23/ونذكر منها على سبيل المثال وجوب تعديل المادة الـسابق   

  ).الملكية االدبية والفنية(

  

 من أكثر األحكام القانونية اشـكالية اذ انهـا تكـرس            75/1999ن القانون رقم    م/ 25/تعتبر المادة   ف

 دون النص على تعـويض مناسـب لـصاحب    (copie privée)مفهوما واسعاً جداً للنسخة الخاصة 

  .الحق

  .وقد وضع مشروع قانون لتعديل هذه المادة لكنّه لم يقر بعد

 ربية يحدد فيه شروط اعمال هذه المادة ولكن ذلـك           وقد صدر منذ بعض السنوات قراراً عن وزير الت        

ال يكفي خاصة وأن هذه المادة ما زالت تخالف معاهدة برن التي انضم اليها لبنان فيتوجـب العمـل                   

  .على الغائها

  

  في ضرورة اعادة النظر أو التدقيق بمالءمة بعض األنظمة المعتمدة: خامساً

  

 المعتمدة التي تثير اشكالية حقيقية في مجال الملكية الفكريـة           وبالفعل، فهناك بعض األنظمة القانونية    

  :وهي

  :ـ استيراد األدوية1

  

ان اعتماد نظام االستيراد أو االمتياز الحصري لألدوية ضروري جداً لتأمين موثوقية مـصدر هـذه                

  .(Chain of custody)األدوية 

  

 الصحة منذ بعض السنوات والـذي      وألجل ذلك يتوجب اعادة النظر بالمرسوم الذي صدر عن وزارة         

قضى بفتح المجال أمام استيراد األدوية، علماً بأن هذا المرسوم يعارض المرسوم االشـتراعي رقـم                

  . دون أن يعترض أحد على اقراره أو اعماله34/67
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  : ـ الوكالة الحصرية2

  

وكالة الحصرية فـي لبنـان   يحاول العديد من رجاالت القانون واالقتصاديين العمل على الغاء نظام ال         

علماً بأن هذا الموضوع كان قد طرح جدياً في عهد حكومة سابقة ولكنه لم يـتم الـسير بـه نظـراً                      

  .لالعتراضات التي واجهته

  

لبنان ليس بحاجة الى اتفاقية دولية لمكافحة       ومن المهم لفت االنتباه في هذا االطار الى أنه، وان كان            

اتت معروفة من الجميع، اال أنه، وبحسب العديد من األخصائيين، بحاجة الى            التقليد في مناطقه التي ب    

  اتفاقية دولية لحماية مصدر البضائع األصلية أي لحماية الوكاالت والوكالء المعتمدين، 

  

لذا يعتبر عدد من األخصائيين بأنه من الجيد االبقاء على نظام الوكالة الحصرية في لبنان في اطـار                  

كية الفكرية اذ ان الوكيل الحصري يمكنه مراقبة البضائع ومصدرها ونوعهـا وأصـالتها              حماية المل 

  .وكشف التالعب بها فيما قد يفشل غيره في ذلك

  

وبالتالي، يتوجب االلتفات الى هذه المسألة مستقبالً في حال طرحت مسألة الغاء الوكاالت الحـصرية               

  .اية حقوق الملكية الفكريةبغية التفكير في وسائل بديلة أو موازية لحم

  

  في االجراءات االدارية: الفقرة الثانية

  

  لدى وزارة االقتصاد والتجارة "وكالء التسجيل"اعتماد نظام  يقترح بعض األخصائيين في المجال    ـ

كما هي الحال عليه في الدول المتطورة حيث يتم اعتماد عدد من الوكالء بعد اجراء اختبـار ودورة                  

 حول أصول وشروط التسجيل في دائرة الملكية الفكرية وذلك للحؤول دون مضيعة الوقت تدريبية لهم

  .ما بين طالب التسجيل غير المتمرس واالدارة أو الموظف المسؤول

  



 
Z:\MENA CLS\MENA CLS- Theme Specific Report\Theme Specific Studies\Lebanon\Drafts 

88

 ويعتبر هذا النظام هو ضروري أيضاً نظراً لكون مشروع قانون حماية العالمات الجديـد يعتمـد                 -

 ال نظام االيداع كما هي الحال عليه اليوم -ن درجات المحاكمة نظام االعتراض وهو بالتالي درجة م

  ما يتطلب معه خبرة في هذا المجال من جهة، 

  

ومن جهة ثانية فان لبنان يطمح الى االنضمام الى بروتوكوالت دولية كبروتوكول مدريد مثالً، وال               -

  .فاقياتيمكن لكّل محام أن يقوم بمثل الدور أو المهام المحددة في هذه االت

  

تكـريس اسـتقاللية ماليـة       ومن ناحية ثانية، يعتبر األخصائيين أنه من الضروري العمل على            ـ

 لتـأمين متطلبـات العمـل االوليـة،         في وزارة االقتصاد والتجارة    لمصلحة حماية الملكية الفكرية   

 وتفادي  كتخصيص مساحات كافية لموظفي المصلحة وتجهيزاتها، ولضمان فعالية عملها وتدخلها كما          

  .المرور بالتسلسلية والروتين االداري المرهق ألبسط المتطلبات

   

ويكون على الدولة بالتالي تخصيص تباعاً ميزانية خاصة لمصلحة حماية الملكية الفكرية فـي وزارة               

  .االقتصاد

  

  في المكافحة: الفقرة الثالثة  

  

ائق العامة التي تواجـه تطبيـق       مكافحة العو ـ من الضروري في مرحلة أولى التشديد على أولوية          

الواقعية من أو لذوي النفـوذ      " الحصانات"، وأبرزها مشكلة الفساد والمحسوبيات و       القوانين وفعاليتها 

والفلتان من المالحقة والعقاب وغيرها من المشاكل المستشرية والتي تهدد بشكل فعال هيبة القـانون               

بنان باالتفاقيات الدولية التي وقع عليها وبالقوانين التي والدولة بشكل عام وتطرح اشكالية مدى التزام ل

  .يسنّها

  

لجهة المكافحة العملية لجرائم الملكية الفكرية فـيمكن تـصور عـدد مـن              ـ ومن ناحية أخرى، و    

  : أبرزهااالجراءات والتدابير

  

الملكيـة   بمكافحة جـرائم     وحثّ الدوائر المعنية  تفعيل عمل وتدخل األمن العام وادارة الجمارك         •

 .الفكرية على اتمام دورها بردع هذه الجرائم بأفضل السبل وأسرعها
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 الفارغة وآالت التسجيل (CD- DVD)اقتراح فرض رسم عند استيراد كميات من األسطوانات  •

 .، اذ ان هذه المواد تعود حتماً لالستخدام غير القانوني أي للنسخ عليهاوالتصوير

ال مادة قانونية تقضي باقتطاع ادارة الجمارك نسبة مئوية مـن           كان هناك اقتراح سابق بادخ    وقد  

قيمة آالت التسجيل والتصوير واألسطوانات الفارغة المستوردة الى لبنان لصالح شركة المؤلفين،            

  .لكن هذه المادة ألغيت في حينها

 

 من قبل   وضبطها أو على األقّل تنظيمها    مشكلة سرقة البرامج التلفزيونية من قبل الكابالت        حّل   •

الدولة وقد يكون ذلك مثالً من خالل تأمين خدمة البثّ الفضائي  بأسعار مقبولة نتيجـة التفـاق                  

 .تعقده الدولة اللبنانية مع الشركات األجنبية المعنية
 

مقاربة موضوع استعمال االعمال الموسيقية في المالهي والحفالت والمهرجانات دون تـسديد             •

. اما مباشرة أو من خالل شركات االدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف             العائدة للمؤلفين    البدالت

تطلـب  : ويمكن االسئناس بما تم اعتماده في الدول المتطورة حيث تم اللجوء الى األسلوب التالي             

وزارة الثقافة من شركة المؤلفين تسمية عدد من الخبراء فيحلفون اليمين لدى الوزارة المـذكورة               

الفصاح عن صفتهم ومن ثم يضعون تقريرهم، ويـتم اعتمـاد هـذا             ويحضرون الحفالت دون ا   

  . التقرير الرسمي كاثبات الستيفاء البدالت المستحقة

  

ويذكر أن وزارة العدل قد فتحت مؤخراً المجال أمام انتقاء خبراء محلفين ولكن لم يـشمل ذلـك                  

. حوظة فـي القـوانين الحاليـة      طلب خبراء في الملكية الفكرية اذ ان هذه الفئة من الخبراء غير مل            

 .فيتوجب العمل على ادخالها نظراً ألهميتها البالغة

  

  في القضاء: الفقرة الرابعة

  

يتوجب العمل على حّل المشاكل التقليدية التي تواجه القضاء اجماالً في لبنـان وهـي بـطء سـير                   

 التعويضات التي يحكم بها     االجراءات القضائية والتكلفة العالية للرسوم والمصاريف القضائية وبخس       

  والفساد والتدخالت السياسية وغيرها،

  

  :ومن ناحية يمكن تصور اقتراحات أخرى لتحسين وضع الحماية القضائية للملكية الفكرية منها
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  :ـ التدابير القضائية الممكنة1

  

ة والتشدد فـي    ـ اصدار تعاميم عن وزارة العدل الى القضاة للتشدد في تطبيق قوانين الملكية الفكري             

  .فرض العقوبات والغرامات واالسراع في فصل هذه المنزعات

  

ـ نشر األحكام القضائية المتعلّقة بالملكية الفكرية للمساهمة في نشر التوعية وثقافة الملكية الفكريـة               

  .وتطوير االجتهاد

 

  :ـ في انشاء محكمة خاصة بالملكية الفكرية2

  

شجعون انشاء محكمة خاصة لجرائم الملكيـة الفكريـة أو غرفـة    يقترح عدد من رجاالت القانون وي     

متخصصة بشؤون الملكية الفكرية في كّل قضاء على غرار محـاكم االيجـارات والغـرف               جزائية  

  .لكي يصبح التعامل معها أكثر جدية وفعاليةالعقارية مثالً،  وذلك 

  

رفة من ذوي االختصاص فـي مجـال        أن يكون القضاة المعينين في هذه الغ      ويشترط في هذه الحالة     

الملكية الفكرية وأن يتم الحرص على احترام هذا المعيار خالل اقرار المناقالت والتشكيالت القضائية              

  .الدورية

  

لكن القسم اآلخر من رجاالت القانون يعارض هذه الفكرة وال يحبذون انشاء محكمة خاصة للملكيـة                

حة جرائم الملكية الفكرية ترتبط بمسألة مكافحـة الجـرائم عمومـاً            الفكرية العتبارهم أن مسألة مكاف    

  .ويعود ذلك للضمير المهني عند القضاة وليس للتخصص في المحاكم وفي االجتهاد

    

انشاء مثل هذه الغرفة الخاصة بالملكية الفكرية سوف يكبـل القـضاء ويحـصر              كما وأنّهم يعتبرون    

  . قد يؤدي الى تكاثر العمل لديها فيصبح انتاجها ضعيفاًقضايا الملكية الفكرية فيها فقط ما
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اعتماد خطة مالية لتشجيع االبتكار وترويج الملكية الفكرية كثـروة ثقافيـة            : الفرع الثالث 

  واقتصادية

  

  :(Access to finance)الصناعات الفكرية الى التمويل ـ تسهيل وصول 1

  

الملكية األدبية  لضمان تمويل صناعات "كفاالت"ر مؤسسة تفعيل دو ـ وفي هذا االطار فقد تم اقتراح        

 التـي تواجـه     -الملكية الفكريـة     ويمكن يالطبع توسيع هذا االقتراح ليشمل كافة قطاعات          –والفنية  

  .21صعوبة في االستحصال على قروض من المصارف

  . عبر تخصيصهم بتحفيزات ماليةاستثمار المؤسسات الخاصة في مجاالت الملكية الفكريةـ تشجيع 

 العالميـة  المنظمـة  من المعتمدة المعايير بحسب واالبتكار التكنولوجيا دعم مراكزانشاء  ـ تشجيع   

  .22الفكرية للملكية

   .والخاصة العامة المؤسسات تنظمها التي الثقافية والمبادرات للنشاطات الدولة دعم ـ

  

  :23الضريبية المحفزات ـ2

  

 حـصراً  استخدامها أو الثقافية والخدمات األعمال على المفروضة والرسوم الضرائب كافة الغاء ـ

  .والخدمات األعمال ههذ لدعم

 االنتاجـات  تمـول  أو تدعم التي والدولية المحلية الخاصة أو للمؤسسات ضريبية تحفيزات منح ـ

  .المثال سبيل على المحلية التلفزيونية كاالنتاجات والثقافية الفكرية

 Double) الضريبي االزدواج تفادي ـ taxation) رةالمجاو الحقوق وأصحاب المؤلفين دفع لتفادي 

 الثنائية االتفاقيات بفضل حالياً ممكن ذلك وان: األثر استثمار فيها يتم التي البلدان في متعددة ضرائب

 تفادي حول مدريد اتفاقية الى لبنان ينضم أن المهم من لكن البلدان من عدد مع لبنان عليها وقع التي

 Multilateral Convention for the) والفنيـة  األدبية الملكية تعويضات في الضريبي االزدواج

Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties) 13/12/1979 تاريخ.  

                                                 
21 Roger MELKI, The Economic contribution of copyright-based industries in Lebanon, July 2007, p.53. 

أهمية مراآز : النفاذ الى البحوث واالبتكاراتالتنفيذي الدارة البنى التحتية العالمية للملكية الفكرية، الويبو، مداخلة السّيد يوشيكي تاآاجي، المدير  22
 االجتماع التنسيقي االقليمي العربي الخامس المشترك بيم الويبو وجامعة الدول العربية لفائدة مديري مكاتب الملكية دعم التكنولوجيا واالبتكار،

 . 2009لمؤلف، بيروت، تشرين األول الصناعية وحق ا
23 Roger MELKI, ibid. 
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  تصميم مفصل بمحتويات التقرير

  
  عرض لالطار القانوني لحماية الملكية الفكرية في لبنان: القسم األول

  

  التشريع: المقطع األول

  النصوص القانونية: الفرع األول

  التشريع الداخلي: الفقرة األولى

  القوانين والمراسيم االشتراعية : أوالً

  ـ النصوص العامة1

  ـ النصوص الخاصة2

  والمراسيم الوزارية والتعاميم   القرارات:ثانياً

  ـ القرارات1

 ـ المراسيم الوزارية2
    ـ التعاميم3

 االتفاقيات الدولية: الفقرة الثانية

 لقوانينمشاريع ا: الفقرة الثالثة

  االنضمام الى معاهدات دوليةمشاريع اجازة : أوالً

    مشاريع القوانين الجديدة: ثانياً

  المبادئ القانونية: الفرع الثاني

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: الفقرة األولى  

  العالمات التجارية :  الثانيةالفقرة

  الرسوم والنماذج الصناعية:  الثالثةالفقرة

  براءات االختراع: عة الرابالفقرة

  

  المؤسسات: المقطع الثاني

  االدارات العامة: الفرع األول

  الوزارات: الفقرة األولى

  وزارة االقتصاد والتجارة: أوالً

  ـ مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة1

  :ية والفنيةألف ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار حقوق الملكية األدب

  :باء ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار برائات االختراع
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  :جيم ـ مهام مصلحة حماية الملكية الفكرية في اطار الرسوم والنماذج والعالمات الصناعية

  ـ مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد2

  ـ الدوائر االقليمية3

   الشؤون الثقافيةمصلحة -  وزارة الثقافة: ثانياً

  وزارة الصحة العامة : ثالثاً  

  ـ دائرة استيراد األدوية وتصديرها1

  ـ دائرة المخدرات2

  االدارات األخرى: الفقرة الثانية

  مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية: أوالً

  ادارة الجمارك: ثانياً

  ءالقضا: الفرع الثاني

 النيابات العامة وقضاء التحقيق: المقطع األول
  قضاء الحكم: المقطع الثاني

 قضاء األمور المستعجلة: أوالً 
 قضاء األساس: ثانياً  

  

  تقييـم واقع حمايـة الملكيـة الفكريـة في لبنـان: القسم الثاني
 

   نقاط القوة في نظام حماية الملكية الفكرية اللبناني: المقطع األول

  النصوص القانونية: الفرع األول

  حول المبادئ المكرسة: الفقرة األولى

  حول العقوبات والتعويضات: الفقرة الثانية  

  

  التطبيق العملي: الفرع الثاني

  االجراءات االدارية: الفقرة االولى  

  المكافحة العملية: الفقرة الثانية

  القضاء: الفقرة الثالثة  

    ةالتوعي: الفقرة الرابعة 

  النشاطات وحمالت التوعية: أوالً  

    الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في لبنانمستوى : ثانياً  
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  نقاط الضعف في نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية اللبناني: المقطع الثاني

  العوائق التشريعية: الفرع األول

  ثغرات القوانين الحالية: الفقرة األولى

  )الملكية االدبية والفنية (75/99م القانون رق: أوالً

  )حقوق الملكية التجارية والصناعية (1924/ 2385المرسوم رقم : ثانياً  

  )براءات االختراع (240/2000القانون رقم : ثالثاً  

  )االدارة الجماعية لحقوق المؤلف (15/11/2007تاريخ / 918/المرسوم النافذ حكماً رقم : رابعاً

 ات مشاريع القوانينثغر: الفقرة الثانية

  )الملكية االدبية والفنية( 75/99مشروع قانون تعديل القانون رقم : أوالً

  مشروع قانون حماية عالمات التجارة والصناعة والخدمة: ثانياً

مشروعي قانون االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمـات             : ثالثاً

  الدولي للرسوم والنماذجواتفاقية التسجيل 

  العوائق العملية: الفرع الثاني

   على المستوى االداري: الفقرة األولى

  دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة: أوالً

  مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة: ثانياً

   على مستوى المكافحة: الفقرة الثانية

  ة التي تعوق المكافحة الفعالةاألسباب العام: أوالً

  األسباب المرتبطة بأجهزة المكافحة: ثانياً

  ـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية1

  ـ ادارة الجمارك2

 تحديات المكافحة: ثالثاً  

     على مستوى القضاء: الفقرة الثالثة

  

  االصالحمقترحات التطوير و: القسم الثالث
  

  تقييم عام للسياسات المعتمدة حتى اليوم: المقطع األول

  اقتراح تصور بديل شامل للملكية الفكرية في لبنان : المقطع الثاني

  وضع أسس الستراتيجية علمية موجهة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية: الفرع االول
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  في الدراسات الرسمية: الفقرة األولى  

  في التوعية: ةالفقرة الثاني  

  اعتماد خطة عملية شاملة لتفعيل نظام حماية حقوق الملكية الفكرية: الفرع الثاني

  في التشريع: الفقرة األولى

  في االجراءات االدارية:  الثانيةالفقرة

  في المكافحة:  الثاثةالفقرة  

  في القضاء:  الرابعةالفقرة  

  وترويج الملكية الفكرية كثروة ثقافية واقتصاديةاعتماد خطة مالية لتشجيع االبتكار : الفرع الثالث

  


