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WIPO/ACE/10/4 جتربة مركز املصاحلة والتحكمي التابع للمد�رية الوطنية حلق املؤلف يف �ولومبيا 
 يف لمد�رية الوطنية حلق املؤلفل من ٕا�داد الس�يد مارسينارو خميينزي املد�ر العام

 ا�ولومبي

ٔأ�شأٔت املد�رية الوطنية حلق املؤلف يف �ولومبيا مركز املصاحلة والتحكمي. ويعاجل املركز حرص�، �الع�د �ىل ملخص: 
املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة. ورمغ ٔأن معلية التنفيذ مل �كن سه�،  املناز�ات، نيؤهلاملوسطاء الكفاءات موظفيه 

، مما �شري ٕاىل ٔأن أٓلية املصاحلة س�تصبح أ�داة الرئيس�ية لٕالنفاذ، وستتخطى لن�اح�، بعد مرور �امني، نتاجئها فقد �لكلت
اليت  ،حّىت إالجراءات القضائية املنصوص �لهيا يف القانون الكولوميب يف املس�تقبل القريب. و�شمل الت�د�ت الرئيس�ية

وتنفيذ مذ�رة التفامه اليت وقعت مع الويبو يف  موظفيه مالك وتعز�ز بنيتهحتسني  موا�هتا،ركز املصاحلة والتحكمي ملينبغي 
 �شأٔن تقدمي �دمات بدي� لتسوية املناز�ات. 2014 مايو

WIPO/ACE/10/5 الوساطة يف مناز�ات التعدي �ىل حقوق امللكية الفكرية: جتربة الفلبني 
من ٕا�داد الس�يد أٓالن يب. جيبيت، �ئب مد�ر �ام ل��اية والس�ياسات وإالنفاذ 

 ات ا�ولية يف مكتب الفلبني للملكية الفكريةوالعالق

تطرح العوملة والتفا�الت املزتايدة بني �قتصادات حتد�ت ٔأمام إالنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية. ومع �زايد ملخص: 
من  اكتسبت أٓ�ر نظام امللكية الفكرية وتطبيقه �ارج احلدود الوطنية مزيداً  ،معدالت الت�ارة وأ�عامل الت�ارية ا�ولية

أ�مهية. ويف ضوء التعقيدات واحلساس�يات اليت �كتنف تناول قضا� امللكية الفكرية، وتنوع ٕاجراءات حامية حقوق امللكية 
لس�بل الفعا� يف معاجلة املناز�ات املتعلقة الفكرية وٕانفاذها يف الوال�ت القضائية ا�تلفة، يُنظر ٕاىل الوساطة ٕاك�دى ا

�مللكية الفكرية. وينطبق هذا بصفة �اصة �ىل قضا� امللكية الفكرية اليت تنطوي �ىل اعتبارات جتارية تتطلب النظر فهيا 
ق ٕ�نفاذ ما �ريده ٔأحصاب احلقوق هو، يف أ�ساس، الرس�ة والرسية والكفاءة وقدر من ٕاماكنية التنبؤ ف� يتعلو جبدية. 

حقوقهم للملكية الفكرية. ومع ذ� وليك حتظى الوساطة بقدر �بري من القبول والن�اح، جيب تنظمي أٓليهتا �ىل حنو سلمي؛ 
 واختيار الوسطاء وتدر�هبم �ىل حنو مالمئ؛ كام جيب ٔأن �متتع امجلهور ومنرب �دمات الوساطة �ملصداقية والقدرة.

WIPO/ACE/10/6  املعّ�ل لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية يف املعارض الت�ارية اليت تُقام يف ٕاجراء الويبو
 مركز جنيف للمعارض (�ليكس�بو)

من ٕا�داد ا�كتور توماس ليغلر، حمام يف مكتب حماماة بيس�تالودزي، جنيف، 
 سو�رسا

وضع مركز جنيف للمعارض (�ليكس�بو) ومركز التحكمي والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (مركز ملخص: 
الويبو) ٕاجراء الويبو املعّ�ل اخلاص لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية يف املعارض الت�ارية اليت تُقام يف مركز �ليكس�بو 

ّ�ل اخلاص هو ٕاجراء لتسوية املناز�ات، وضع من ٔأ�ل حامية حقوق امللكية للمعارض (إالجراء املعّ�ل). وإالجراء املع
الفكرية للعارضني و�ري العارضني من التعدي �لهيا يف املعارض اليت تُقام يف مركز �ليكس�بو. ومينح إالجراء املعّ�ل 

كية الفكرية اخلاصة هبم ومصاحلهم العارضني و�ري العارضني أٓلية قانونية رسيعة وفعا� من حيث التلكفة محلاية حقوق املل 
سا�ة. وتصدر هيئة من اخلرباء ذوي اخلربة يف موضوع الزناع قرارا  24الت�ارية املرتبطة هبا يف ٔأي معرض جتاري، �الل 

ملزما واجب النفاذ فورًا يف املعرض الت�اري. و�س�ت�دم ٔأطراف الزناع ا�منوذج ا�ي وضعته الويبو لتسهيل إالجراءات 
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وتباُرش إالجراءات بطلب من املدعي �زمع فيه التعدي �ىل حقوقه احملمية حبق املؤلف ٔأو العالمات الت�ارية ٔأو  املبسطة.
حقوق التصاممي، ٔأو وقوع خرق قانوين �شأٔن املنافسة �ري املرشو�ة مبوجب القانون السو�رسي. وال تقدم الزنا�ات 

اء املعّ�ل. وقد اس�ُت�دم إالجراء املعّ�ل للمرة أ�وىل يف معرض املرتبطة مبزامع التعدي �ىل حقوق الرباءات مضن إالجر 
، حيث بتّت هيئة اخلرباء بن�اح 2015جنيف ا�ويل اخلامس وال�نني للس�يارات ا�ي أ�قمي يف مركز �ليكس�بو يف مارس 

خرى اليت تقام يف مركز يف ٔأول قضية تعرض ٔأما�ا. ومن املتوقع يف املس�تقبل ٔأن يطبق إالجراء املعّ�ل �ىل املعارض ا�ٔ 
 �ليكس�بو.

WIPO/ACE/10/7 التجربة الرصبية يف �سوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول 
من ٕا�داد أ�س�تاذ د. ُدشان بوبوفيتش، ٔأس�تاذ مسا�د يف �امعة بلغراد �لكية 

احلقوق؛ رئيس الهيئة الرصبية لتسوية املناز�ات �ىل ٔأسامء احلقول (الهيئة)، وعضو يف 
 �اكن)الفريق املعين �مللكية الفكرية يف رشكة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (ا�ٓ 

ُوضعت القوا�د الرصبية اخلاصة بتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول الوطنية (القوا�د الرصبية) �ر�اية الس�ل ملخص: 
منظمة �اصة ال �س�هتدف الرحب، أ�سست ٕالدارة ) (الس�ل الرصيب). وهو RNIDSالرصيب ٔ�سامء حقول إالنرتنت (

" (ٔ�سامء срб." (ٔ�سامء احلقول �ٔ�جبدية الالتينية) و"rs.احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان يف رصبيا، ويه "
 رشكة احلقول �ٔ�جبدية السرييلية). ويُدار الس�ل الرصيب وفقًا �منوذج متعّدد اجلهات املعنية، �ىل غرار طريقة ٕادارة

. وميكن مجليع ٔأحصاب املصاحل، من �ري الهيئات احلكومية، ٔأن يصبحوا رشاكء إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (ا�ٓ�اكن)
مؤسسني يف الس�ل الرصيب. وقد ٔأسس الس�ل الرصيب جلنة مس�تق� لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول ويه 

علقة بأٔسامء احلقول (الهيئة). وتعمل الهيئة يف ٕاطار غرفة الت�ارة الرصبية، �ري ٔأهنا الهيئة الرصبية لتسوية املناز�ات املت
تسوية ل مس�تق� عن لك من غرفة الت�ارة والس�ل. وأ��د مرشوع القوا�د الرصبية بناء �ىل منوذج الس�ياسة املو�دة 

مطابقة للس�ياسة املو�دة لكهنا �ذت �ذو  املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول (الس�ياسة املو�دة). والقوا�د الرصبية �ري
 منوذج الس�ياسة املو�دة ٕاىل أٔقىص �د ممكن مع مرا�اة خصائص النظام القانوين الوطين.

WIPO/ACE/10/8  الس�ياسة املو�دة لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول كمنوذج لتسوية مناز�ات
 حقوق امللكية الفكرية

رشيك يف رشكة �الرد س�بار ذات املسؤولية احملدودة، من ٕا�داد لورا�س نود�ن، 
ؤأس�تاذ مسا�د يف لكية احلقوق جبامعة ٕاميوري، ٔأتالنتا، جورجيا، الوال�ت املت�دة 

 أ�مر�كية، وعضو يف فريق الويبو املعين بأٔسامء احلقول

احلقول (الس�ياسة املو�دة) قد ٔأدت ٕان الس�ياسة املو�دة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء ملخص: 
قضية تنطوي �ىل �سجيل �المات جتارية ٔ�سامء حقول  32 000بوصفها أٓليًة بديً� لتسوية املناز�ات ٕاىل �ل ٔأكرث من 

ر ٔأحصاُب العالمات الت�ارية يف مجيع ٔأحناء العامل قميَة الس�ياسة املو�دة نظرًا لرسعهتا،  �ىل إالنرتنت �سوء نية. ويُقّدِ
افيهتا، واخنفاض �لكفهتا، وانطباقها وٕانفاذها �ىل الصعيد ا�ويل. وتنظر هذه الورقة البحثية يف ٕاماكنية تطبيق عنارص وشف

التصممي اخلاصة �لس�ياسة املو�دة تطبيقًا فعاًال �ىل مناز�ات إالنرتنت أ�خرى اليت تنطوي �ىل حقوق امللكية الفكرية. 
الورقة البحثية مثاًال مب�الني ميكن ٔأن �س�تفيدا من النظر يف هذا التطبيق. وبعد عرض عنارص التصممي هذه، ترضب 

ٔأوًال، تناقش الورقة البحثية توس�يع نطاق منوذج الس�ياسة املو�دة ليشمل ٔأسامء احلقول اليت ال تتشابه مع �المة جتارية 
فكرية، من �الل بيع سلع مق�ة مثًال. ٔأخرى �شاهبًا ُحيدث لبسًا، لكهنا رمغ ذ� تتضمن حمتوى ُخيّل حبقوق امللكية ال
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�نيًا، تذ�ر الورقة البحثية أٔن منصات إالنرتنت مثل "غو�ل" و"فيس�بوك" تعمل بنشاط �ىل تيسري ٕازا� �نهتااكت 
املزعومة حلقوق امللكية الفكرية، ولكن �رامج امحلاية اخلاصة هذه قد �س�تفيد من انهتاج هنج الس�ياسة املو�دة يف �ركزيها 

  الشفافية واحلياد، ال س�� ف� خيص أٓلية الطعن.�ىل

WIPO/ACE/10/9 ٕانفاذ حقوق امللكية الصناعية: جتربة مكتب الرباءات والعالمات الت�ارية إالس�باين 
من ٕا�داد الس�يدة �ر�س�تينا فري�ند�ز ٔأورد�س، مد�رة ٕادارة التنس�يق القانوين 

والعالمات الت�ارية، وزارة الصنا�ة مكتب ٕاس�بانيا للرباءات يف  والعالقات ا�ولية
 والطاقة والس�يا�ة، مدريد

التمنية �قتصادية والتكنولوجية من �الل توفري امحلاية  ويدمع �شجع مكتب ٕاس�بانيا للرباءات والعالمات الت�اريةملخص: 
 امللموسةالقانونية الالزمة �تلف ٔأشاكل امللكية الصناعية. وهيدف هذا املكتب ٔأساسًا ٕاىل ٕازاكء الوعي بأٔمهية أ�صول �ري 

ملكتب �ىل مدار الس�نوات انيا فضًال عن ٕا�راز مساوئ املنت�ات املق�ة. ولقد بذل ابس� إ �لنس�بة ٕاىل بيئة أ�عامل يف 
لها وتنظمي محالت عهنا. ٔأ�م  ختصيصالقلي� املاضية �ودًا مكثفة للتوعية هبذه القضية من �الل ٕا�داد دراسات و 

 دعت ٕاىل زرعورفعت امحل� املاضية شعار "ال �كن رش�اكً يف التقليد" لتسلط الضوء �ىل عواقب املنت�ات املق�ة و 
داة رئيس�ية للقضاء �ىل التقليد. ومشلت امحل� �رش الفتات تو�ه رسائل قوية �ٔ املس�هتلكني إالحساس �ملسؤولية �ى 

اكن مق�ً �ري مرشوع ٕ�س�بانيا واكن يعيش من "البيع �ىل أ�رصفة" (بيع  ر�لفضًال عن ٕاصدار �سجيل ينقل شهادة 
 منت�ات مق�ة يف الشوارع).

WIPO/ACE/10/10  س�� من �الل محالت  ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية، الجتربة مجهورية مو�وفا يف
 التثقيف املُعّدة من ٔأ�ل السلطات العامة والش�باب

من ٕا�داد الس�يد ٕايون تيغا�س، �ئب مد�ر �ام الواك� احلكومية املعنية �مللكية 
) والس�يدة ��ليا موغول، �ئبة رئيس قسم AGEPIالفكرية يف مجهورية مو�وفا (

مات الت�ارية والتصاممي الصناعية يف الواك� و�ئبة رئيس مرقب ٕانفاذ حقوق العال
 امللكية الفكرية

توحض الوثيقُة التقدَم الكبري ا�ي ٔأحرزته مجهورية مو�وفا يف سعهيا ٕاىل وضع اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية ملخص: 
ٔأال ويه: وضع �رشيعات متوازنة للملكية الفكرية؛ وتعز�ز  الفكرية. وقد �ركزت أ��شطة يف املقام أ�ول �ىل ثالثة ٔأهداف،

إالطار املؤسيس للملكية الفكرية؛ والتثقيف وٕاذاكء الوعي العام. وُختتمت الوثيقة بتلخيص ٔأمه اجلوانب اليت يلزم وضعها يف 
 ويتأٔىت فهيا ٕانفاذها.�عتبار، وفقًا لتجربة مجهورية مو�وفا، من ٔأ�ل ٕاجياد بيئة ُحتَرتم فهيا امللكية الفكرية 
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WIPO/ACE/10/11 التجربة أ�ردنية يف جمال ٕاذاكء الوعي بأٔمهية حقوق امللكية الفكرية وز�دة ��رتام 
من ٕا�داد الس�يدة ز�ن عوام�، مد�رة، مد�رية حامية امللكية الصناعية، وزارة الصنا�ة 

 والت�ارة وا�متو�ن، اململكة أ�ردنية الهامشية

هذه الوثيقة املهنجية وإالجراءات اليت قامت هبا مد�رية حامية امللكية الصناعية يف وزارة الصنا�ة والت�ارة تبني : ملخص
امللكية الفكرية  –وا�متو�ن يف اململكة أ�ردنية الهامشية  (واملشار ٕا�هيا الحقا �ملد�رية) لقياس جناح وفا�لية الفيمل الكرتوين 

ة ا�ول العربية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ٕاك�دى وسائل التوعية والرتوجي حامية ليك وليا ا�ي ٔأ�دته �امع
بأٔمهية حقوق امللكية الفكرية يف العامل العريب وهيدف ٕاىل توعية املس�هت� وتثقيفه ��ٓ�ر السلبية للغش الت�اري والتقليد، 

عنية �ٕالنفاذ يف ا�ورة التاسعة �ىل رضورة وضع أٓلية لتقيمي حيث ٔأكدت املد�رية �الل اج�ع اللجنة �ستشارية امل 
أ�دوات الرتوجيية املس�ت�دمة يف التوعية وز�دة ��رتام حلقوق امللكية الفكرية وذ� من �الل معليات حتليل ٕاحصايئ 

ملهمتني واملعنيني حبقوق �لمي ومدروس يمت بناء �لهيا تبين توصيات حمددة �ستند ٕاىل التغذية الراجعة من ٔأحصاب الشأٔن وا
امللكية الفكرية يف أ�ردن ومن مث تعممي هذه التجربة �ىل اكفة ا�ول العربية من �الل �امعة ا�ول العربية (ٕادارة امللكية 

 الفكرية والتنافس�ية) لالس�تفادة مهنا.

WIPO/ACE/10/12 دراسة عن القرصنة: فهم السوق املوازي يف املسكيك 
�يويش �سورو، رئيس اللجنة املعنية �مللكية الفكرية يف الغرفة من ٕا�داد الس�يد 

 الت�ارية أ�مر�كية يف املسكيك

وهو مؤسسة حبوث  –) CIDACٕاىل مركز البحوث والتمنية (الغرفة الت�ارية أ�مر�كية يف املكس�يك  عهدتملخص: 
ٕ��داد هذه ا�راسة. و�سعى هذه ا�راسة ٕاىل ٕا�راز مدى اس�هتالك املنت�ات املقرصنة يف  –مس�تق� �ري هادفة للرحب 

املكس�يك؛ وتقدمي حتليل معمق لعادات إالنفاق وسامت املس�هتلكني؛ وحبث س�بل �ديدة ملاكحفة القرصنة. ؤأجريت 
م منت�ات مقرصنة �الل العام �امًا ٔأو ٔأكرث ورصحوا �س�هتالكه 15ر�ل وامرٔأة يبلغون من العمر  1500لقاءات مع 

م املشار� لرشاحئالسابق. ويف ٕاطار حتليل  ن ٕاىل ثالث مجمو�ات حبسب جحم ووترية اس�هتالكهم للمنت�ات والساكن، قّسِ
ميكن اس�ت�الص ف املقرصنة. ونظرًا ٕاىل ٔأن العينة املدروسة متثل املدن وضواحهيا يف مخس مناطق من الب� املعين، 

 بأٔمك� بغية تقدمي توصيات لفهم القرصنة.اس�تنتا�ات عن الب� 
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WIPO/ACE/10/13  ٔأدوات تعلميية ٕالذاكء ا�رتام امللكية الفكرية يف ٕايطاليا: ا�رتعون الصغار والكبار
 ومسابقة أ�فاكر

مكتب ٕايطاليا للرباءات والعالمات  –من ٕا�داد املد�رية العامة ملاكحفة التقليد 
 صادية يف ٕايطالياالت�ارية، وزارة التمنية �قت

م هذه الوثيقة مسابقة "ٕارشاق ا�رت�ني الصغار والكبار" اليت نظمهتملخص:  وزارة التمنية �قتصادية يف ٕايطاليا ست  اتقّدِ
مكتب ٕايطاليا للرباءات والعالمات الت�ارية. ويتنافس  –دورات مهنا حىت ا�ٓن من �الل املد�رية العامة ملاكحفة التقليد 

د� يف هذه املسابقة طالب ش�باب (ومدارسهم) �ىل تقدمي ٔأفضل الرسومات واملصنو�ات اليدوية املتعلقة بأٔش�ياء �ديدة تع
ه هذه املسابقة ٕاىل  ا�رتا�ات مفيدة يف ٔأ�شطهتم اليومية ٔأو ٔأش�ياء موجودة يضفون �لهيا وظائف ٔأو ٔأشاكًال �ديدة. وتو��

طالب املدارس �بتدائية والثانوية ؤأساتذهتم هبدف توعيهتم بأٔمهية حقوق امللكية الفكرية وبنتاجئ رشاء منت�ات مق�ة 
ومات تعلميية وتوا�به ٔأ�شطة تعلّمية ختص قمية إالبداع و�بتاكر، وأ�دوات املالمئة محلاية وتوزيعها. و�زخر هذا احلدث مبعل

م يف ٕاطاره ندوات خمصصة عن هذه املوضو�ات. وتعزز أٓ�ر هذا احلدث من  امللكية الصناعية، وخماطر التقليد؛ وتنظ�
ريع �الل الفعاليات املؤسس�ية والعامة والندوات �الل املواد املطبو�ة واملعلومات املتا�ة �ىل إالنرتنت وعرض املشا

 واملعارض الت�ارية.

WIPO/ACE/10/14 ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية: مبادرات اململكة املت�دة للتوعية يف جمال التعلمي 
من ٕا�داد ٕالزيابيث جونز، مستشارة س�ياسات ٕانفاذ امللكية الفكرية، مكتب امللكية 

 املت�دة و�ريطانيا العظمى وشامل ٔأ�رلنداالفكرية، اململكة 

يف �املنا املتواصل ٕالكرتونيا، ٔأصبح امجليع مس�هتلاك ملواد امللكية الفكرية حىت الش�باب الصغار، ٕاذ ينتفع الش�باب ملخص: 
�حملتوى الرمقي �ىل ش�بكة إالنرتنت مبفرده و�نتظام. كام ٔأنه ٔأصبح مبتكرا للملكية الفكرية وس�يعمل الكثري مهنم بعد 

لصنا�ات اليت تعمتد �ىل ابتاكر امللكية الفكرية وس�يؤسسون رشاكت تعمتد �ىل ا�راسات املدرس�ية ٔأو اجلامعية يف جمال ا
ٔأصبحت إال�اطة مببادئ امللكية الفكرية وا�رتام حقوق ا�ٓخر�ن يف امللكية الفكرية �ارة  ومن مثا�رتا�اهتم وٕابدا�اهتم. 

امللكية الفكرية. ومن أ�ولو�ت الرئيس�ية اليت  يت�اهل �الباً  ٔأساس�ية من �ارات احلياة اليومية. ولكن نظامنا التعلميي
�ددها مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية يف ٕاطار مع� أ�وسع من ٔأ�ل ٕاذاكء الوعي �مللكية الفكرية، التأٔكد من ٔأن 

�رتام اجلهود اليت اجليل القادم جمهز �ملعرفة اليت حيتاج ٕا�هيا حىت ينجح يف �امل �كرث فيه املنافسة وأٔن �يه احلافز ال
استمثرها الغري يف اس�ت�داث منت�ات �ديدة ٔأو صور ٔأو موس�يقى. وتُبني هذه الوثيقة مبادرات التوعية التعلميية احلديثة 

 اليت اضطلع هبا مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية مؤخرا ويه �سا�د الش�باب يف احلصول �ىل املعرفة والوعي.
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WIPO/ACE/10/15 لوعي من �الل أ�دوات والتدابري التعلميية للش�باب: �ا� اليا�نٕاذاكء ا 
من ٕا�داد ماي يغويش، �ئبة مد�ر شعبة اسرتاتيجيات التعاون يف قسم التعاون 

و�اك هوريو، �ئب مد�ر قسم الشؤون ا�ولية يف  ؛ا�ويل يف مكتب اليا�ن للرباءات
 واك� الشؤون الثقافية

سعيا ٕاىل وضع ٕاطار حتمى فيه حقوق امللكية الفكرية حامية مالمئة، مفن املهم حتسني نظام امللكية الفكرية ملخص: 
والعمليات الت�ارية يف ماكتب امللكية الفكرية فضال عن زرع قمي ا�رتام ��رتا�ات وإالبدا�ات وحام�هتام يف ٔأذهان �امة 

تب اليا�ن للرباءات وواك� الشؤون الثقافية و�ريهام من املنظامت املعنية، امجلاهري. وتعمل احلكومة اليا�نية من �الل مك 
مبادرات �ريم ٕاىل ٕاذاكء الوعي �ى �امة امجلاهري �شأٔن � مج�ىل احلد من ٔأسواق السلع املق�ة و/ٔأو املقرصنة عن طريق 

م ز�رة أ�طفال وتنظمي منتد�ت امللكية الفكرية وال س�� الش�باب مهنم. و�شمل هذه املبادرات محالت س�نوية ويو 
 وندوات.

WIPO/ACE/10/16 �ٕاذاكء الوعي �مللكية الفكرية يف مالزي 
من ٕا�داد الس�يدة مجي� مقر اّ��ن، رئيسة قسم االتصاالت يف مكتب املد�ر العام، 

 مؤسسة مالزي� للملكية الفكرية

لتسجيل امللكية الفكرية كام تقدم معلومات امللكية  �دمات (MyIPO) تقدم مؤسسة مالزي� للملكية الفكرية: ملخص
وتؤمن  .الفكرية �سهل �ىل امجلهور احلصول �لهيا، وتعمل املؤسسة من ٔأ�ل ٕاحياء وٕازاكء الوعي بأٔمهية امللكية الفكرية

ٕا�دى املنظامت  املؤسسة بأٔهنا �س�تطيع، بعد تنفيذ أ��شطة املصممة ٕالحياء وٕازاكء وعي العامة �مللكية الفكرية، ٔأن تصبح
الرائدة يف جمال امللكية الفكرية و�ري راعية ملصاحل ٔأحصاب احلق يف امللكية الفكرية �ىل اختالف فئاهتم �ىل الصعيد احمليل 

و�سعى املؤسسة ٕاىل رفع الوعي �مللكية الفكرية  .ؤأحصاب احلق أ��انب وال س�� يف منطقة رابطة ٔأمم جنوب رشيق أٓس�يا
. ومن شأٔن ذ� ٔأن �سا�د �ىل احلد من القرصنة �ىل إالنرتنت وماكحفة املنت�ات 2020ت حبلول �ام ٕاىل ٔأ�ىل املس�تو�

املقّ�ة وإالسهام يف ا�منو �قتصادي يف مالزي� مبا يوا�ب تطلّع خفامة رئيس الوزراء ٕاىل جعل مالزي� من بني أ�مم مرتفعة 
 ا��ل.

WIPO/ACE/10/17  إالنفاذ اجلارية يف مجهورية �ور��ربات يف اس�تكامل تدابري 
يول �مي"، �ئب مد�ر فريق الثقافة والت�ارة، مكتب حق املؤلف، -من ٕا�داد "سونغ

)، و"داي غيانغ �نغ، MCSTوزارة الثقافة والر�ضة والس�يا�ة يف مجهورية �ور� (
مسا�د �ئب مد�ر شعبة الشؤون املتعددة أ�طراف، املكتب الكوري للملكية 

 )KIPOة (الفكري

ع بقمية  2.41جبمهورية �ور�  2013اكن جحم سوق القرصنة يف �ام ملخص:  مليون دوالر  372.8مليار ُمصنف ُموز�
ٔأمر�يك. واكنت القرصنة �ىل إالنرتنت س�بعة ٔأمثال القرصنة �ارج إالنرتنت. وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �زداد اخلسارة �قتصادية 

القرصنة �ىل إالنرتنت عن ت� اليت يتكبدوهنا �سبب القرصنة �ارج إالنرتنت؛  اليت يتكبدها ٔأحصاب حق املؤلف �سبب
ضت وزارُة الثقافة والر�ضة والس�يا�ة  ٔ�ن �نهتاك �كون ٔأسهل ؤأرسع �كثري من �الل املنصات إاللكرتونية. وقد فو�

ة �ىل حنو �ري قانوين، مبا يف ) يف القيام �ش�ىت ٔأ�شطة إالنفاذ ضد املصنفات املس�تنس�CPCمركز حامية حق املؤلف (
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 النَْسخذ� الت�لص من ت� املصنفات. وانطالقًا من هذا التفويض، يت�ذ مركز حامية حق املؤلف ٕاجراءاٍت صارمًة ضد 
). ICOP�ري القانوين �ىل ش�بكة إالنرتنت و�ار�ا. ومن وسائل القيام بذ� �ر�مج منع حقوق املؤلف �ري القانونية (

سا�ة وطوال ٔأ�م أ�س�بوع، وللتصدي النهتااكت  24ذا الرب�مج ملراقبة القرصنة إاللكرتونية تلقائيًا �ىل مدار وقد أ�ِ�د� ه
حق املؤلف اليت تنوعت من �الل التكنولوجيا الرمقية. ويف جمال حقوق امللكية الصناعية، يتصدى املكتب الكوري 

ة �ىل نطاق واسع مبضاعفة اجلهود اليت للملكية الفكرية للرضر املادي واملايل و�قتصادي ال  نامج عن توزيع السلع املق��
يبذلها ٕالجياد بنية حتتية وطنية تدمع �بتاكر أ�صيل وتت�ذ ٕاجراءات صارمة ضد التقليد. ويف الوقت احلايل، �كرس 

من صفقات السلع املقّ�ة اليت  املكتب الكوري للملكية الفكرية ٔأ�لب �وده لتعز�ز الوعي العاملي �مللكية الفكرية، ولل�د
جترى �رب إالنرتنت، ولتحسني القوانني واللواحئ الوطنية من ٔأ�ل توفري در�ة ٔأ�ىل من حامية حقوق امللكية الفكرية، مع 

 التخطيط للتوسع يف هذه املساعي يف املس�تقبل.

WIPO/ACE/10/18  مبادرات فر�سا –منع ومقع التقليد �رب إالنرتنت 
ستيفاين لوغي، منسقة اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد، ٕادارة التخطيط  مقدمة من

 والعالقات ا�ولية، املعهد الوطين للملكية الصناعية

ال خيفى �ىل ٔأ�د منا ٔأن ظاهرة التقليد �رب إالنرتنت �شهد تفامقًا مس�مترًا. ؤأصبح هذا "ا�اء" ا�ي ميس �ملصاحل ملخص: 
الوطنية يصيب مجيع القطا�ات (املنت�ات الفاخرة، واملنسو�ات، ومس�تحرضات التجميل، ولعب �قتصادية للمنشأٓت 

أ�طفال، وٕاطارات النظارات، ومنت�ات الوسائط املتعددة و�ريها). وهتدد هذه املنت�ات، من ٔأدوية ومس�تحرضات 
املق�ة. وٕان تعدوا اخلسا�ر النامجة عن  جتميل رديئة اجلودة، حصة املس�هتلكني وسالمهتم. و�يسء ٔأيضًا ٕاىل مسعة العالمات

سوق التقليد ال حتصوها. ويؤدي املعهد الوطين للملكية الصناعية، بوصفه أ�مانة العامة للجنة الوطنية ملاكحفة التقليد، 
 نع والقمع.دورًا رئيس�يًا يف ماكحفة التقليد �لتعاون مع رشاكء أٓخر�ن. ويضطلع املعهد ورشاكؤه بأٔ�شطة خمتلفة يف جمايل امل 

WIPO/ACE/10/19 اسرتاتيجية وطنية ملاكحفة اجلرامئ املتعلقة �مللكية الفكرية يف زامبيا 
 �ن، مفوض �از الرشطة يف زامبياومن ٕا�داد ريتشارد مو 

املشرتكة لرشق السوق بني مثاين ب�ان. ؤأقمي مقر  املركزي تعد� زامبيا حمورًا جتارً� يف جنوب ٔأفريقيا حبمك موقعهاملخص: 
يف زامبيا �سبب هذا املوقع اجلغرايف �سرتاتيجي املمتزي. ولكن ٔأدى هذا املوقع ٔأيضًا ٕاىل ٔأن  ٔأفريقيا واجلنوب أ�فريقي

تصبح زامبيا عرضة لالجتار �لسلع واملنت�ات املقرصنة واملق�ة. وٕادرااكً من �از الرشطة يف زامبيا بعواقب اجلرامئ املتعلقة 
سعيًا ٕاىل احلد من اجلرامئ املتعلقة �مللكية الفكرية.  PESTELالفكرية �ىل اقتصاد ؤأمن البالد، وضع منوذج �مللكية 

 ملاكحفة اجلرامئ املتعلقة �مللكية الفكرية نتاجئ ٕاجيابية. PESTELؤأحرز تطبيق منوذج 
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WIPO/ACE/10/20  التجريبية و�س�تنتا�اتٕانفاذ حق املؤلف يف العرص الرمقي: أ�د� �قتصادية 
من ٕا�داد ا�كتور �ريت داهنار، ٔأس�تاذ مسا�د، قسم �قتصاد، لكية وليسيل، 

وا�كتور ما�لك مسيث، ٔأس�تاذ �لكية هايزن للس�ياسة العامة وإالدارة، �امعة اكرنيجي 
ميلون، وا�كتور راهول تيالنغ، ٔأس�تاذ �لكية هايزن للس�ياسة العامة وإالدارة، �امعة 

 ي ميلوناكرنيج

ٔأسهمت رمقنة وسائط احملتوى إال�اليم يف ٕاضعاف القوة الفعا� لس�ياسة حق املؤلف، من �الل ٕا��ة املشاطرة ملخص: 
واسعة النطاق مللفات الوسائط �رب إالنرتنت، ما ٔأ�رب احلكومات �ىل النظر يف س�بل ٕاصالح س�ياسة حق املؤلف ال

. نرتنتاالٕ دفع �لرشاكت ٕاىل دراسة اسرتاتيجيات �ديدة من ٔأ�ل املنافسة مع القرصنة �رب تالعرص الرمقي، و  لتس�توعب
و�س�تعرض هذه الورقة أ�د� �قتصادية �ىل فعالية التد�الت احلكومية ا�تلفة ملاكحفة القرصنة، كام �س�تعرض 

�الل جتميع نتاجئ ا�راسات ا�تلفة،  قدم، منتاسرتاتيجيات الرشاكت الرامية ٕاىل التخفيف من �دة تأٔثري القرصنة. و 
رؤى متعمقة �شأٔن املبادئ اليت تو�ه در�ة جناح ٔأو فشل الس�ياسات ا�تلفة ملاكحفة القرصنة. وسيس�تفيد من هذه 

ا�راسة واضعو الس�ياسات ؤأحصاب املصاحل ا��ن ينظرون يف املبادرات الرامية ٕاىل ٕاصالح حق املؤلف، ؤأيضا 
لعون ٕاىل التوجيه �شأٔن املسائل اليت ال �زال �مة، دون ٔأن �كون لها ٕا�ابة يف أ�دبيات ا�ٔاكدميية الباحثون ا��ن يتط

 احلالية.

WIPO/ACE/10/21 ) مبادرات مكتب إال�ال�ت التفا�ليةIAB يف بولندا �شأٔن إال�ال�ت يف �ري (
 موضعها �ىل إالنرتنت هبدف ماكحفة التعدي �ىل حقوق امللكية الفكرية

ٕا�داد الس�يد و�زميريز مشيدت، رئيس مكتب إال�ال�ت التفا�لية يف بولندا  من
ورئيسه التنفيذي، وعضو جملس ٕادارة مكتب إال�ال�ت التفا�لية يف ٔأورو�، وعضو 

 جملس ٕادارة الهيئة البولندية لٕال�الن

�ىل حقوق امللكية الفكرية، من ٔأهنا  ، اليت جتين ٔأر��ا من إال�ال�ت،إالنرتنتتأٔيت ٔأمهية مشلكة تعدي مواقع ملخص: 
جتلب معها عواقب طوي� أ�مد �ىل الصعيد�ن أ��اليق و�ج�عي بل �ىل الصعيد املايل. ٔأي ٔأن امجليع س�يخرس ٕاما 

 �ىل املدى القريب ٔأو البعيد. "ٔأ�لن بوعي. مبادرة ل��اية العاد�" يه مبادرة ٔأطلقها مكتب إال�ال�ت التفا�لية يف بولندا
ع أ�موال" يف البالد، ووا�دة من ٔأوىل املبادرات يف �حتاد أ�ورويب. وهتدف هذه املبادرة ٕاىل تعز�ز ب� ٔ�ول مبادرة "تتَ 

عرض إال�ال�ت �ىل مواقع إالنرتنت ذات احملتوى القانوين اليت حترتم قانون حق املؤلف. وتبني التجربة ٔأن مفتاح تطو�ر 
  �ري موضعها، هو الزتام هنج طوعي ومرن يضم ٔأكرب �دد ممكن من املعنيني.مبادرات �حجة ضد إال�ال�ت يف

WIPO/ACE/10/22 ٔأ�شطة �حتاد السو�رسي لصنا�ة السا�ات يف جمال الوقاية من التقليد �ىل إالنرتنت 
من ٕا�داد اكرول ٔأوبري، رئيسة و�دة إالنرتنت يف �حتاد السو�رسي لصنا�ة 

 السا�ات

يتيح إالنرتنت للمق��ن فرصة الوصول ٕاىل مجهور �املي بتاكليف زهيدة وخماطر ضئي�، مس�تفيد�ن من ٕاماكنية ملخص: 
ٕاخفاء هو�هتم �ىل إالنرتنت، ويتعرض املس�هتلكون لظاهرة التقليد �ىل نطاق واسع. ومبا ٔأن ٔأ�شطة املق��ن مقرتنة مب�اطر 

ات سلعهم املق�ة، مما �زيد من صعوبة إالنفاذ. و�ا ينبغي معاجلة هذه ضئي� ٔأو منعدمة، حيرص املق�ون �ىل ز�دة مبيع
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املشلكة من �الل هنج �املي يقارب املشلكة بأٔبعادها ا�تلفة، واحلل هو التعاون بني خمتلف ٔأحصاب املصاحل من القطا�ني 
ة ٔأفضل من �الل مشاركة املعلومات اخلاص والعام. ويتعني ٔأن �سعى هذا التعاون يف البداية ٕاىل إال�اطة �لظاهرة بصور

و�س�تعالمات ؤأفضل املامرسات واخلربات والت�ارب، ومن الرضوري كذ� تغيري العقليات وز�دة ا�رتام حقوق 
 امللكية الفكرية. ؤأ�ريًا، ال بد من العمل �ىل سّنِ قانون مرن �املي �شأٔن ٕانفاذ امللكية الفكرية �ىل إالنرتنت.

WIPO/ACE/10/23  بادرات ا�امنر�ية املمك� لتدابري إالنفاذ اجلاريةامل 
الشؤون الس�ياس�ية  يف ٕادارة ةمستشارة قانونية رئيس�ي�يسني، -ر�را سورمن ٕا�داد �
 ات الت�ارية؛ والس�يد نيجي فالبيورنمكتب ا�امنرك للرباءات والعالم والقانونية يف

 ر�يةامن�ريبيني، مستشار قانوين رئييس ورئيس و�دة حق املؤلف بوزارة الثقافة ا�

حرصا �ىل تعز�ز ٕانفاذ حقوق امللكية الصناعية، يُعزتم ٕا�شاء و�دة ٕانفاذ يف مكتب ا�امنرك للرباءات والعالمات : ملخص
الت�ارية واملس�هتلكني والسلطات العامة،  . وس�تعمل الو�دة كجهة اتصال مركزية للمؤسسات2015الت�ارية يف هناية �ام 

حيث ميكهنم تلقي التوجيه �شأٔن �االت معلية للتعدي �ىل حقوق امللكية الصناعية، كام ميكهنم احلصول �ىل معلومات 
�امة وتوجهيات �شأٔن قضا� التعدي وإالنفاذ، وذ� هبدف ٔأن يؤدي هذا التوجيه ٕاىل اختاذ املزيد من ٕاجراءات إالنفاذ يف 

ويمت التعاون املشرتك  .ضا� حقوق امللكية الفكرية املتعلقة مبنت�ات ٔأو �المات جتارية ٔأو تصاممي متطابقة ٔأو ش�به متطابقةق
بني الواكالت ا�امنر�ية من �الل ش�بكة الوزارات ا�امنر�ية ملاكحفة التعد�ت �ىل حقوق امللكية الفكرية. تأٔسست الش�بكة 

 للغاية.، وتعمل بصورة جيدة 2008�ام 

WIPO/ACE/10/24 ٕاجياد الوعي: جملس �ينيا حلق املؤلف 
 من ٕا�داد الس�يد: ٕادوارد س�يجيا، �بري املستشار�ن القانونيني مب�لس �ينيا حلق املؤلف

من الت�د�ت الرئيس�ية اليت توا�ه تطو�ر صنا�ات حق املؤلف يف �ينيا ويف لك ٔأحناء العامل حمدودية املعارف ملخص: 
املؤلف واحلقوق ا�اورة ٔأو انعدام ت� املعارف فضًال عن ز�دة �س�ت�دام الت�اري �ري املرصح به  اخلاصة حبق

للمصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف، ال س�� يف صنا�ات السي� واملوس�يقى والربجميات والبّث والنرش. وللتخفيف من 
مع ٔأحصاب احلقوق وهيئات إالنفاذ أ�خرى مثل الرشطة هذا اخلطر، تتعاون و�دة إالنفاذ مب�لس �ينيا حلق املؤلف 

 وامجلارك لضامن إالنفاذ الفعال لقوانني حق املؤلف.
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WIPO/ACE/10/25  موارد تعلميية -ا�رتام حق املؤلف 
من ٕا�داد الس�يد ٕا�ن وال، املؤسس املشارك وعضو جملس إالدارة املنتدب لرشكة 

 لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية"فيمل س�بيس"، اململكة املت�دة 

ٔأصدرت الويبو �لكيفًا ٕ��داد مواد تدر�س�ية �شأٔن ا�رتام حق املؤلف، وذ� �الس�تعانة �متويالت مقدمة من ملخص: 
وزارة الثقافة والر�ضة والس�يا�ة جبمهورية �ور�.  وتتكون املوارد من مخس مجمو�ات من املواد التدر�س�ية تغطي املر�� 

س�نة وستتاح �ىل إالنرتنت ومطبو�ة �ىل ورق.  وتضم املواد ٔأ�شطة تعمل �ذابة وميسورة مقصود هبا  15-10العمرية 
توعية النشء حبق املؤلف.  وقد ٔأِحلق �لك مجمو�ة من املوارد مذ�رات للمدرس.  وميكن اس�ت�دام املواد الس�تكشاف 

عنوية املعارصة املتعلقة �مللكية الفكرية والعامل الرمقي.  ومن منطلق اخلربة مجمو�ة واسعة من القضا� �ج�عية والقانونية وامل 
املكتس�بة من ٕا�شاء هذه املواد، من املقرتح ٔأن تنظر الويبو يف ٕا�داد املزيد من املوارد �ىل هيئة مواد تدر�س�ية تفا�لية 

 د �مكيلية �شأٔن الرباءات والعالمات الت�ارية.قامئة �ىل �كنولوجيا الويب، كام �ُرى ٔأنه س�يكون من املفيد لو ٔأتيحت موا

 

 [هناية الوثيقة]


