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WIPO/ACE/11/4  أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء
 الاحرتام للملكية الفكرية

عداد اجلزائر وأأنتيغوا وبربودا والصني واليوانن  مساهامت من اإ
ولتفيا وابراغواي والفلبني ومجهورية كوراي ورابطة  وهنغاراي

 سينغال )بولندا( ومجعية املوس يقيني السويرسية

 أأنشطة التوعية والتكوين يف ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائر

عداد ، واحلقوق اجملاورةادليوان الوطين حلقوق املؤلف املدير العام يف  بن ش يخ حلسني، مسامهة من اإ
 العامصة، اجلزائر اجلزائر

لص:: ششمل أأنشطة ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ادليوان( للوهو  ابمللكية الفكرية يف امل
ىل الش باب  اجلزائر، توعية امجلهور بقضااي حقوق املؤلف وتدريب املهنيني. وتوجه أأنشطة توعية امجلهور أأول اإ

ذلا تعبأأ مجيع وسائل التصال: أأي الراديو والقص: املصورة والنرشات وش باكت التواصل الاجامتعي. واملؤلفني. 
وتُغتمن مجيع الفرص للتعلمي والتصال وموها الفعاليات الثقافية والصالوانت واملعار  واحلفالت التذاكرية املرتبطة 

بداعاهتم وحتفز اجلهات  ابلثقافة وغريها. كام تنظم احملارضات يف املدارس. وتدعو هذه امحلالت املؤلفني اإىل حامية اإ
املنتفعة عىل الوفاء ابلزتاماهتا وتربز الآاثر السلبية خملتلف صور التعدي عىل حقوق املؤلفني خاصة الانتحال 
ىل الأطراف العامةل واملوظفني املسؤول ني عن والتزنيل غري القانوين للمصنفات. أأما تدريب املهنيني فهو موجه أأول اإ

نفاذ القوانني.  اإ

 لملكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودال حرتام الا من أأجل اإذاكءمحالت تثقيفية ومسابقات للش باب 

عداد الس يدة ، مللكية الفكريةوا لتجارةل ، مكتب أأنتيغوا وبربودا أأمينة التسجيلرييك اكماششو،  مسامهة من اإ
 ، أأنتيغواالشؤون القانونية وزارة

ذاكء جمال هذه الورقة جتربة أأنتيغوا وبربودا يف تعر امللص::  تنظمي لملكية الفكرية من خالل ل حرتام الااملعرفة و اإ
نفاذويل ؤ لقطاع اخلاص ومسواومسابقات مصممة للش باب حمَددة الأهداف،  تثقيفيةمحالت  ول يزال القانون.  اإ
ذاكء محالت  منحتداي أأمام حتقيق الفائدة القصوى املوارد املالية والبرشية  نق: مكتب  اس مترالوعي. ومع ذكل، اإ

 اس تخدام أأساليب مبتكرة لتعزيز الوعي. يفامللكية الفكرية و لتجارة ا
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 مجهورية الصني الشعبية أأطلقهتااملبادرات املعنية بتدريس امللكية الفكرية للش باب اليت 

عداد املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني ا  ، الصنيلشعبية، بيجنيمسامهة من اإ

أأطلق املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية، ابلشرتاك مع وزارة الرتبية والتعلمي، : امللص:
. ويريم 2015الربانمج الرائد والمنوذيج لتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية يف عام 

ىل  قامة مجموعة من املدارس الرائدة والمنوذجية حتتذي هبا املدارس الأخرى يف الارتقاء جبودة هذا الربانمج اإ اإ
تدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأحناء البالد بغية زرع ثقافة احرتام املعارف 

ماكانت تكل املدارس الرائدة والابتاكر وحامية امللكية الفكرية دلى املراهقني والش باب. وس يؤدي شسخ ري اكمل اإ
ذ سزترع تكل املدارس  زاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف اجملمتع بأأمكهل، اإ ىل اإ والمنوذجية ودورها الرايدي واملثايل اإ

 تلميذا ملام بأأمهية امللكية الفكرية يف لك أأرسة.

 رياد والتصدير يف الصنيتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني الالزتام بقوانني الاس ت

عداد الس يد ليو اينغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون القانونية يف الإدارة الفرعية بغواندونغ، لالإدارة  مسامهة من اإ
 ، غواندونغ، الصنيالعامة للجامرك يف مجهورية الصني الشعبية

عامة للجامرك يف الصني )امجلارك الصينية( عند تقدم هذه الوثيقة املقارابت الرئيس ية اليت اعمتدهتا الإدارة ال: امللص:
وامجلارك الصينية واكةل  القيام حبمالت التوعية ابمللكية الفكرية قصد حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير.

حكومية ملكفة ابلإرشاف عىل البضائع الواردة واملغادرة ملنطقة امجلارك يف اجلزء القاري من مجهورية الصني 
عبية، وتتكفل مبوجب القانون بواجبات حامية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير. وقد بذلت الش 

امجلارك الصينية هجودا كبرية خالل الس نوات الأخرية يك ششمل محالت التوعية اليت تقوم هبا لك الفئات 
ىل ذاكء املس هتدفة، عرب قنوات ووسائل متنوعة. وأأدت امحلالت املذكورة اإ  نتا ج ملحوظة حسنت فعالية أأنشطة اإ

وعي امجلهور بقضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، وقلصت حالت التعدايت والانهتااكت 
رساء املناخ املناسب لوضع حد للتعدايت.  املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، وجشعت عىل اإ

التعلمي مرحليت امية حق املؤلف يف حبرفع مس توى الوعي  -ية اليوانن  املؤلفحق  مدرسة
 والثانوي الابتدايئ

عداد  ، أأثينالثقافة والرايضة اليواننيةا اليواننية، ووزارة املؤلفمنظمة حق  مسامهة من اإ

رة املؤلف واحلقوق اجملاو  ابلأمور املتعلقة حبق( يه السلطة اخملتصة HCO) اليواننية املؤلفمنظمة حق : لص:امل
برانمج تعلميي بشأأن حامية حق بوضع  ابلتعاون مع فريق من املعلمني، قامت املنظمة ،2014 يفويف اليوانن. 

ىل رفع مس توى وهي". املؤلفاملؤلف واحلقوق اجملاورة بعنوان "حق  أأمهية حق بالتالميذ  بني وعيالدف الربانمج اإ
لعام ويف اأأساس يا يف ششجيع الإبداع والثقافة.  عنرصا هابوصف  ومبغزاها ،املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع اليوم

أأعدت املنظمة يف هذا الس ياق، وثراء أأعامهل. اإ الربانمج و نطاق ع ينظمة توس  امل ، قررت 2016-2015ادلرايس 
". وحصل هذا املرشوع عىل منحة من مكتب الاحتاد يةاليوانن  املؤلف: "مدرسة حق ُأطلق عليه امرشوع

طالعتعزيز الربانمج التعلميي، فرصة مواصةل  أأاتح للمنظمة(، مما EUIPOالفكرية )الاورويب للملكية  املعلمني  واإ
برانمج تعلميي من هذا  ذ فهيانفيُ  اليتق املؤلف. وهذه يه املرة الأوىل حب عىل املسائل املتعلقةيف مجيع أأحناء اليوانن 

 .النوع يف اليوانن بدمع من وزارة التعلمي والاحتاد الأورويب
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 جتربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهور

عداد   هنغاراي بودابست، الس يدة روبريات ابل، انئبة أأمينة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد،مسامهة من اإ

ن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد : امللص: فتايئجملس ششاوري واستشاري  (NBAC)اإ . وأأنشأأت حكومة اإ
ء عىل مبادرة من املكتب الهنغاري للملكية الفكرية. وتركز خطة معل اجمللس بنا 2008 هنغاراي هذا اجمللس عام

ذاكء  ذاكء الوعي بني الش باب ورواد الأعامل )ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة(. واش متلت أأنشطة اإ عىل اإ
املشورة لأعضاء  سداءاإ الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل توفري املعلومات و  لفائدةضطلع هبا اجمللس االوعي اليت 

قلميية. وتضم  FIVOSZرابطة ش باب رواد الأعامل يف هنغاراي ) ن ( وتنظمي الندوات ابلتعاون مع غرف التجارة الإ
قامةالعمل مع الش باب  عالميةخيام  اإ محالت خماطبة مجهور الأطفال من خالل  وتنظمييف همرجاانت املوس يقى،  اإ

جرا قامة معر  تفاعيل وزايرات للمدارس، واإ خماطبة محالت ء مسابقة خاصة ابلأدوية املغشوشة. واش متلت اإ
ىل عامة امجلهور عىل عقد ندوات أأثناء املعر  ادلويل للفن يف بودابست  جراء مسابقة خاصة و امجلهور املوهجة اإ اإ

عىل الإنرتنت:  انابملعلمني لإعداد مواد تعلميية متعلقة ابمللكية الفكرية. وللمجلس موقع
(http://www.hamisitasellen.hu وhttp://www.hamisitasellen.huhamisgyogyszer/ ،)

يمتزي حبضور نشط يف  وهووللمجلس كذكل صفحة عىل الفيس بوك ومدونة عن امللكية الفكرية والتقليد، 

 الإعالم. وسائل

 احرتام امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي اإذاكءأأنشطة التوعية الرامية اإىل 

عداد مسامهة  غيونغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة الأطراف، املكتب الكوري -الس يد اينغ دايمن اإ
 للملكية الفكرية، مدينة داجيون، مجهورية كوراي

ي للأرضار املادية واملالية والاقتصادية النامجة عن : لص:امل يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل التصد ِّ
َّفة عىل ع الابتاكر الأصيل ودحد  انتشار السلع املزي جياد نظام يشج ِّ  نطاق واسع. ويبذل املكتب قصارى هجده بغية اإ

َّفة عىل  ِّس املكتب أأغلب هجوده لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية، واحلد ِّ من انتشار السلع املزي من الزتييف. ويكر 
 الإنرتنت، من أأجل توفري درجة أأعىل من امحلاية للملكية الفكرية.

 : جتربة مكتب براءات مجهورية لتفياهبا يالوعوزايدة للملكية الفكرية حرتام ء الااإذاك

عداد   ، ريغا، مكتب براءات مجهورية لتفيااتغرينبريغس، مدير مرشوعأأرفيس  الس يدمن اإ

ليه فامي ييل ابمس "مكتب براءات مجهورية لتفيا ) قدمي: لص:امل  ( خدمات شسجيل"رباءاتالمكتب اذلي يُشار اإ
هذه مسؤول عن زايدة الوعي بشأأن امللكية الصناعية يف مجهورية لتفيا. وتصف  وحقوق امللكية الصناعية، وه

ىل  همبادرات مكتب الرباءات وش ىت أأنشطة أأحدث الوثيقة ذاكء الااليت هتدف اإ ىل تعريف لملكية الفكرية و ل حرتام اإ اإ
 زااي اس تخدام نظام امللكية الفكرية.يف لتفيا مب اجملمتع
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 برامج التوعية اليت تضطلع هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي

عداد الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي، املدير العام لالإدارة العامة لالإنفاذ، التابعة للمديرية الوطنية  مسامهة من اإ
 للملكية الفكرية، يف أأسونس يون )ابراغواي(

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية بني ساكن ابراغواي ومتكيوهم من من العوامل الرئيس ية يف امللص::  ماكحفة الفقر اإ
الاس تفادة موها. ولهذا السبب، وضعت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي اسرتاتيجية تنفذها يف هذا 

لفكرية يف مجيع أأحناء الصدد، وهدفها الرئييس هو توفري التدريب والتوعية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية ا
ىل جانب، موظفي اخلدمة املدنية،  ابراغواي. وشس هتدف هذه الأنشطة الطالب واملدرسني يف املدارس الثانوية، اإ
والباحثني، ومس تخديم نظام امللكية الفكرية. ونظرًا لنجاح تكل اجلهود، أأعدت املديرية الوطنية للملكية الفكرية 

نفاذ، مشاريع جديدة تركز عىل حق املؤلف والرباءات وغريها حىت واس تحدثت، من خالل الإدارة العا مة لالإ
 يتس ىن للقطاعات املعنية بتكل اجملالت الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية.

 مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني اليت يقوم هبا والتوعية ابمللكية الفكريةف محالت التثقي

عداد الس يدة جوزفني رميمسامهة   ا سانتياغو، مدير عام مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيمن اإ

وام تقريباً : لص:امل م أأفراد اجملمتع اذلين من املفرت  أأهنيف نظر حىت هبامً مُ  موضوعاً  ظل نظام امللكية الفكرية عىل ادلَّ
اإرشاك الش باب ىل ابدلعوة اإ ( املكتبمكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ) ويضطلعن من هذا النظام. و املس تفيدمه 

يف  هام: غرس قمية احرتام امللكية الفكريةأأل و والقطاعات ذات الصةل يف عامل امللكية الفكرية لتحقيق هدفني، 
م املكتب خماميً عىل مدى الس نوات الثالث املاضية، و الإبداع والابتاكر.  واحلث  عىل، النفوس يًا س نواًي ش باب نظَّ

ن غرس مللكية الفكرية.ابلتوعية ل  أأخرىأأنشطة عن امللكية الفكرية، و  الش باب  بني امللكية الفكرية فامي ةبذر  اإ
ُ مفيف املس تقبل.  عىل وعي ابمللكية الفكريةعامل سوف يؤيت مثاره املمتثةل يف وأأرسمه والناس يف بيئهتم  ش بابنا ل مه عل ِّ ا ن

والقمي اليت اليت سيتخذوهنا املواقف  يفأأمهية احرتام امللكية الفكرية سوف يكون هل تأأثري كبري  بشأأناليوم 
 طوال حياهتم. س يحملوهنا
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معل رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س يغنال( يف الوهو  ابمللكية الفكرية من خالل التثقيف 
ذاكء الوعي يف بولندا  واإ

عداد   ، وارسونال(الس يدة ترييزا فايرزبوساك رئيسة رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س يغ مسامهة من اإ

نتاج Sygnałدت رابطة موزعي الربامج التليفزيونية "س يغنال" )وح  : لص:امل ( هجود الأطراف الفاعةل يف سوق الإ
السمعي البرصي، ول س امي هيئات البث احمللية وادلولية، سعيا لتحقيق امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية عىل 

يف املتفش ية لقرصنة الإلكرتونية ابوفقا لتصنيف العديد من التقارير املعنية  الإنرتنت. وتأأيت بولندا يف املراكز املتقدمة
نفاذ املعرفة الاكفية بشأأن  الرئيس ينيبقاع العامل. ول ميتكل أأحصاب املصاحل  خمتلفأأورواب ويف  مبا فهيم سلطات الإ

جراءات الرابطة أأهدافها من خالل ما  حتقق وعىل ضوء ذكل،خصوصية التعدايت الإلكرتونية.  ييل من اإ
 أأمور(:  مجةل مضن)

 برانمج تثقيفي لرجال الرشطة واملدعني العامني؛ -
ىل الأطراف الفاعةل  - بشلك مبارش أأو غري مبارش يف متويل التوزيع  املنصرطةمحالت تثقيفية موهجة اإ

 غري القانوين للمحتوى السمعي البرصي عرب الإنرتنت؛ 
لكرتونية من تطبيق فكرة "تتبع  والأدوات ادلرايةتوفري  - الرضورية ليك يمتكن سوق الإعالانت الإ

 النقود" معليا؛
 بناء حتالف قوي يف السوق ملاكحفة القرصنة الإلكرتونية ماكحفة فعاةل. -

رشاف مجعية  قمية املوس يقى املسجةلب محةل توعية  -( NEXT BIG THING) "نيكست بيغ ثينغ" ابإ
 املوس يقيني السويرسية

عدادمسامه  ، زيورخي، سويرساة، رئيس مجعية املوس يقيني السويرسيترامر الس يد كريس توف ة من اإ

أأن ابس مترار، دون متاحة املوس يقى يف أأجواء اكنت فهيا الغربية بدلان جيل من الش باب يف ال  ترعرع: لص:امل
ىل دفع املال مقابل الانتفاع هبا.  ني وابتت احلاجة ملحة املس هتلكعقلية مرشوعة وقد شلكت سوق غري يضطروا اإ

لهيا عونمتتذكري الناس بأأن لك أأغنية يس  اإىل  استامثرات بل تطلبت أأيضًا ، حفسب والرؤيةهبة املو  مل تتطلب اإ
( اليت NEXT BIG THINGاللعبة الإلكرتونية "نيكست بيغ ثينغ" )وهذا هو الهدف من . قراراتاختاذ و 

الراعية ملشهد موس يقى البوب/الروك يف  عية الرييةويه امجل  رسية،املوس يقيني السوي مجعية مصمهتا وأأنتجهتا 
عداد التسجيل حبيث تواكبه مبارشة شارك يف هذه اللعبة امل وحتمل "نيكست بيغ ثينغ"  سويرسا. ىل قلب معلية اإ اإ

ىل  املوس يقية اختيار امس الفرقةاخلطوات الرضورية لهذا الغر  بدءًا من الل خ صدار طريقة اإ  التقرير بشأأناإ
 امانتأأي ض ستامثرقدم هذا الا، ل يهناية املطافيف يذك ر مؤرش قياس املشارك ابملبلغ املنفق. و، يف حني الألبوم

آلها الفشل ذ من املمكن أأن تنجح العملية أأو أأن يكون مأ  .اإ
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WIPO/ACE/11/5  مبادرات أأاكدميية الويبو للتوعية ابمللكية الفكرية بني الش باب
 التعلميمن خالل نظم 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

يزتايد طلب ادلول الأعضاء يف الويبو عىل أأدوات تعلمي امللكية الفكرية للش باب، تتجاوز زايدة التوعية. : لص:امل
وأأاكدميية الويبو يه الهيئة الرئيس ية يف الويبو املسؤوةل عن أأنشطة التدريب وبناء القدرات البرشية، وبصفة خاصة 

متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. وتعكف بعض البدلان النامية عىل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت 
تطوير أأنشطة وبرامج توعية، وخباصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، تتناول الإبداع والابتاكر دلى 

ىل أأن نرش املعرفة ابمللكية الفكرية بني الش باب يف  هذه البدلان الش باب. وعىل الصعيد العاملي، ششري ادللئل اإ
طار الاس تجابة لالحتياجات اخملتلفة ومواهجة التحدايت،  يتطلب املساعدة بتطوير أأدوات التعلمي مناهجه. ويف اإ

للمعلمني مبا يكفل اس تخدام املوارد املتاحة عىل  IP4Kidsتواصل الأاكدميية تصممي وتطوير مجموعة أأدوات 
 الأمثل. النحو

WIPO/ACE/11/6  نفاذ يف  ماكتب امللكية الفكرية الوطنيةوظائف الإ
عداد الصني وكولومبيا وابراغواي والفلبني  مساهامت من اإ

نفاذها يف الصني نفاذ الإداري حلقوق الرباءات يف املكتب احلكويم الصيين  حامية امللكية الفكرية واإ والإ
 للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية

عداد املكتب احلكويم الصيين  للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية، بيجني، الصني مسامهة من اإ

م هذه الوثيقة السامت اليت خيت: هبا نظام حامية امللكية الفكرية الصيين، وموها حامية مزدوجة تقوم : لص:امل تقد 
جراءات التحكمي والوساطة. وتناقش الوثيقة أأيضا العالقة بني  دارية وقضائية شس تمكلها اإ نفاذ امللكية عىل تدابري اإ اإ

الفكرية يف الصني وما يتصل به من قواعد ومبادرات دولية. وبفضل تكل الآليات، اس تطاعت الصني حتقيق نتا ج 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية وهتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية.  ملموسة يف اإ

ق املؤلف بكولومبيا يف جمال السلطات القضائية للواكةل العليا للصناعة والتجارة واملديرية الوطنية حل
 امللكية الفكرية

عداد الس يد، فيدل بوينتس س يلفا، انئب الوكيل الأعىل للشؤون القضائية، الواكةل العليا للصناعة  مسامهة من اإ
 والتجارة، بوغوات، كولومبيا

ىل ثالثة فروع مس تقةل، فقد قرر املرش  : لص:امل ع منح عدد من عىل الرمغ من أأن السلطات يف كولومبيا تنقسم اإ
ىل تعزيز حامية امللكية الفكرية. ومن هذه الهيئات الواكةل العليا للصناعة  الهيئات الإدارية سلطات قضائية أأدت اإ
والتجارة اليت ُمنحت سلطات قضائية للبت يف قضااي املنافسة غري املرشوعة والتعدايت عىل حقوق امللكية 

ؤلف اليت تتناول القضااي املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومنذ الصناعية، وكذكل املديرية الوطنية حلق امل
ذكل احلني، أأقامت الهيئتان الآنف ذكرهام العدل يف اجملالني املذكورين مما ساعد عىل تعزيز نظام العدل بقدرته عىل 

 الاس تجابة الرسيعة يف جمالت متصصصة.
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نفا  ذ حقوق امللكية الفكرية يف ابراغواياملديرية الوطنية للملكية الفكرية تتوىل اإ

عداد الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي، املدير العام لالإدارة العامة لالإنفاذ، التابعة للمديرية الوطنية  مسامهة من اإ
 للملكية الفكرية، يف أأسونس يون )ابراغواي(

الفكرية القالئل يف العامل اليت متتكل املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي يه أأحد ماكتب امللكية : لص:امل
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ويه تؤدي تكل الوظائف ابلشرتاك مع واكلت  دارية لإ جراءات اإ سلطة اختاذ اإ

نفاذ  ىل الإدارة العامة لالإ حكومية أأخرى، ويف بعض احلالت، بناء عىل مبادرة موها، أأو عقب شاكوى مقدمة اإ
ىل  533، ساعد اختاذ 2015و 2013بني عايم  التابعة لها. وخالل الفرتة جراًء عىل منع فقدان مبالغ مالية تصل اإ اإ

" 301دولرًا أأمريكيًا. وبفضل تكل اجلهود، مل تعد ابراغواي مدرجة يف "قامئة املراقبة اخلاصة  200 051 165
 حلكومة الولايت املتحدة الأمريكية.

نفاذ يف مكتب امللكية الفكرية يف   الفلبني: أأفضل املامرسات والتحدايت وظيفة الإ

عداد الس يد أآلن غيبيت، انئب مدير عام، مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  مسامهة من اإ

يتأأثر امجليع ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ل حماةل سواء بشلك مبارش أأو غري مبارش، وخصوصا : امللص:
ذ يقر مكتب نه يدرك رضورة الاضطالع  التعدايت ابلتقليد والقرصنة. واإ امللكية الفكرية يف الفلبني هبذه احلقيقة فاإ

ن مل تكن هل  نفاذ. فالفكرة يه أأن املكتب لن يكون فعال يف الوهو  حبقوق امللكية الفكرية وحاميهتا اإ بوظيفة اإ
نفاذ هذه احلقوق، ويف توفري الآلية الالزمة للمساعدة عىل التخل: من انتشا ر املنتجات املقدلة الرايدة يف جمال اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف سوق  واملقرصنة يف السوق. ومع زايدة جحم التجارة ادلولية والتحدايت اليت تواجه اإ
نفاذ  معقد ل حتده احلدود يتفق امجليع عىل أأنه ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية أأن تؤدي دورًا استباقيًا يف كفاةل اإ

 حقوق امللكية الفكرية.



WIPO/ACE/11/INF/2 
9 
 

WIPO/ACE/11/7  آليات لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة أ
 وفعاةل وشامةل

عداد ابكس تان والربتغال والاحتاد الرويس  مساهامت من اإ
وجنوب أأفريقيا واتيالند واململكة املتحدة وغرفة التجارة ادلولية، 
والربوفيسور جاك دي ويرا من جامعة جنيف )دراسة مشرتكة 

ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية واملركز ادلويل للتجارة ملركز 
 والتمنية املس تدامة(

نشاء حمامك للملكية الفكرية يف ابكس تان  اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مسامهة أأعدها الس يد  سامعيل، انئب مدير، الإدارة املعنية ابإ مللكية امنظمة محمد اإ
سالم أأبدادالفكرية يف ابكس تان،   تان، ابكس  اإ

نشاء قانون تضمن، 2012يف عام : لص:امل يف  لكية الفكريةامل حمامك  نشاءجديدة لإ  اأأحاكمً  مللكية الفكريةامنظمة  اإ
اإسالم أأابد وكراشيش ولهور. ويه  لملكية الفكرية يف املدن الرئيس يةل نشئت حمامك ذكل احلني، أُ  ابكس تان. ومنذ

ن يف الأخراياحملمكتان  تعملأأن  ويُتوقعيف لهور بشلك اكمل،  مكة امللكية الفكريةحمتعمل ويف الوقت الراهن 
عىل  وجتارهباابكس تان امللكية الفكرية يف حملة عامة عن حمامك  نقدم يف هذه الوثيقةو غضون الأشهر الثالثة املقبةل. 

 .املس توى الوطين

 جتربة حممكة امللكية الفكرية الربتغالية

ينييس  عداد الس يدة اإ دارة العالقات ادلولية والشؤون القانونية ابملعهد الوطين مسامهة من اإ فيريا لوبزي، مديرة اإ
 للملكية الصناعية، لش بونة، الربتغال

لهيا مجيع 2011لس نة  46، أأنشأأت الربتغال حممكة امللكية الفكرية )القانون رمق 2011يف عام : لص:امل (، وأُحيلت اإ
واليت اكنت تنظرها احملمكة التجارية يف لش بونة. وتقع حممكة امللكية الفكرية  القضااي اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية

يف لش بونة، وختت: ابلنظر يف ادلعاوى املدنية ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية أأو أأسامء حقول الإنرتنت أأو 
اذ تدابري حلف  الأدةلَّ أأو الأسامء التجارية. وميكن للمحمكة أأن تصدر أأوامر زجرية، وأأن تأأمر، عند الاقتضاء، ابخت ِّ 

 طلب املعلومات.

 حمامك الاحتاد الرويس جتربة

عداد مسامهة من  حملمكة العليا لالحتاد الرويس، ابجورشكوف، قا   يف.الس يد فياششيسالف اإ
 ، موسكونياملدني القضاة رئيس

حملة  التقرير يف الاحتاد الرويس. ويقدميناقش هذا التقرير شسوية املنازعات املتعلقة حبامية امللكية الفكرية : لص:امل
يوحض و الإصالح الترشيعي الأخري. و  ،عالقات امللكية الفكرية ينظمموجزة عن الإطار الترشيعي احلايل اذلي 
امية امللكية الفكرية املتعلقة حبقضااي اللنظر يف ابشمل احملامك اخملتصة ي ي التقرير هيلك احملامك يف الاحتاد الرويس، اذل

يه حممكة حقوق امللكية الفكرية، وحممكة مدينة موسكو، واحملمكة العليا لالحتاد الرويس. و ،واحملامك املتصصصة
وأأنشطة احملمكة  امللكية الفكرية،حامية لقضااي  املمزيةهذه احملامك، والسامت  اتتفصيل اختصاصابل ويورد التقرير 
 .2015اخملتصة يف 
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فريقيا  جتربة جنوب اإ

عداد نمسامهة م  وأأس تاذ سابًقا؛ أأفريقيا جنوب يف حممكة الاس تئناف العليا رئيس انئب هارمز، لويس القايض اإ
 لربيطانيا املتحدة اململكة لندن، تميبل، ميدل مجعية يف رشيف وعضو أأفريقيا؛ جنوب بريتوراي، جبامعة العادة فوق

 الشاملية يرلندااإ و  العظمى

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتبني أأن احملامك تناقش هذه الورقة هيالك : لص:امل احملامك يف جنوب أأفريقيا فامي خي: اإ
املتصصصة ل يُس تعان هبا بوجه عام. ويه تقول بأأن التجربة اجلنوب أأفريقية تظهر أأن احملامك املتصصصة يف بدل 

نفاذ حقوق امل  لكية الفكرية بطريقة كجنوب أأفريقيا ل يوجد مربر لوجودها وأأن القضاء بوجه عام قادر عىل اإ
 وفعاةل. مزتنة

 جتربة احملمكة املركزية التايلندية للملكية الفكرية والتجارة العاملية

عداد د. اثمانون فيتايبورن، انئب رئيس القضاة، احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة العاملية، مسامهة  من اإ
 ابنكوك، اتيالند

، مكحمكة خاصة 1997ديسمرب  1كزية التايلندية للملكية الفكرية والتجارة العاملية يف افُتتحت احملمكة املر : لص:امل
منشأأة للنظر يف اكفة قضااي امللكية الفكرية والتجارة العاملية. واحملمكة املركزية يه حممكة ابتدائية تنظر يف القضااي 

آليات لتسوية منازعات امللكية الفكرية ب طريقة مزتنة وشامةل وفعاةل. وهذا يشمل ختص: املدنية واجلنائية، وتطبق أ
احملمكة والقضاة، والقضاة احمللفني، والاس تعانة ابلشهود اخلرباء، وتطبيق نظام داخيل خمص:، والاس تعانة 

دارة املعارفابلأدوات التكنولوجية لتعزيز الفعالية،   .وتعزيز اإ

نلكرتا وويلز: يف احملامك املتصصصة   امللكية الفكرية مكة شؤونحمامللكية الفكرية يف اإ

لزيابي عداد الس يدة اإ نفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية، مكتب امللكية الفكرية،  ثمسامهة من اإ جونز، مديرية اإ
 ، لندنوويلز نلكرتاوالقايض هاكون، رئيس حممكة شؤون امللكية الفكرية، دائرة الأموال يف حممكة العدل العليا لإ 

، ل التاكليف ابهظة للمملكة املتحدةالنظام القانوين  امللكية الفكرية يفالتقايض يف دعاوى عترب تاكليف ت : لص:امل
من أأدخل عدد  ،ساعدة يف تقليل هذه التاكليفوهبدف امل ت الصغرية واملتوسطة. رشاكس امي ابلنس بة لل 
وذكل ، 2010منذ عام ة( يامللكية الفكر شؤون حممكة ة )امللكية الفكرياملتصصصة بقضااي مكة عىل احملالإصالحات 

دراج سرتليين 000 50اليت حددت مببلغ سرتداد القابةل لالتاكليف ل : مقياس اثبت ل ابإ توفري مزيد من غية  جنيه اإ
سرتليين 000 500مببلغ   للأرضاروضع حد أأقىصو ؛ املتقاضية للرشاكت ثقةال   القضااي اليتل حتديد يه لتس  ،جنيه اإ

س امتع الا اتلسجل ن اأأو يوميوم واحد  مدته زمينحد ووضع  ة؛مللكية الفكرياشؤون حممكة أأن تنظر فهيا ينبغي 
دارة استباقية هاوتعقيدالقضااي ، للحد من تلكفة للقضااي أأن ضمن سامع الأدةل ذات الصةل فقط، و للقضااي ت؛ واإ
نتاهجتة لقضيل  اأأمهيهت جراءات  – اربر تلكفة اإ ىل  2015عام  خل: تقيمي نرشو . اعتياديةكشف ول تفر  اإ أأن اإ

 .ىل العداةلاملتقاضني اإ صول و يف  ت حتس ناً مثر هذه الإصالحات أأ 
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تقرير غرفة التجارة ادلولية عن الوحدات القضائية املتصصصة يف  -الفصل يف منازعات امللكية الفكرية 
 امللكية الفكرية يف خمتلف أأحناء العامل

عداد غرفة التجارة ادلوليةمسامهة   من اإ

اس تجابًة لدلور املزتايد الأمهية اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف الأعامل التجارية، وما يرتتب عىل ذكل من : لص:امل
سة  صة مكرَّ ِّ نشاء حمامك أأو ُشعٍب قضائية متصص  منو يف دعاوى امللكية الفكرية، رشع عدد مزتايد من البدلان يف اإ

ىل أأنَّ هذه القضااي غالبًا ما تتطلَّب خربات قضائية خاصة. وهيدف هذا  للفصل يف قضااي امللكية الفكرية، ابلنظر اإ
صة  ِّ ىل تقدمي فهم أأفضل للأوضاع الراهنة لهذه الوحدات القضائية املتصص  ته غرفة التجارة ادلولية اإ التقرير اذلي أأعدَّ

مة من خرباء يف دعاوى امللكية الفكرية من  بدلًا يف قارات  24يف امللكية الفكرية. واستنادًا اإىل مساهامت مقدَّ
جراءات احملاكامت  صة يف امللكية الفكرية واإ ِّ م التقرير حملة عامة عن هيالك الوحدات القضائية املتصص  خمتلفة، يقد ِّ
اليت تضطلع هبا يف العديد من الولايت القضائية يف خمتلف أأحناء العامل. وششمل اجلوانب اليت يتناولها التقرير 

صة يف امللكية الفكرية، وهيلكها واختصاصاهتا، وششكيل الأساس املنطقي لإنشاء الوحدا ِّ ت القضائية املتصص 
 ومتثيل الأطراف وتنفيذ الأحاكم. هيئات احملامكة فهيا، واملبادئ والقواعد اليت تأأخذ هبا فامي يتعلق ابلأدةلَّ 

 : املشالكت والتحدايتامللكية الفكريةيف امك املتصصصة احمل

عداد  ابجلامعة وأأس تاذ امللكية الفكرية وقانون العقودجنيف ، انئب رئيس جامعة ويراك دي الس يد جا مسامهة من اإ

عىل ( 41املادة من  5الفقرة )تريبس( ) اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةين: : لص:امل
قامة  نفاذ  منفصالً يكون نفاذ حقوق امللكية الفكرية لإ نظام قضايئ أأن البدلان ليست ُملَزمة ابإ عن النظام اخلاص ابإ

ن ل . القانون بصفة عامة اليت يكون من  قضائيةالهيئات ال هيئة أأو نوع ال  مطلق احلرية يف أأن ختتارلبدلان وذلكل فاإ
ِّر ما و ،لنظر يف منازعات امللكية الفكريةاختصاصها ا نشاء حمامك متصصصةيف أأن تُقر  ذا اكن اإ  يف امللكية الفكرية اإ
جابة بس يطة وفريدة من نوعها تقدمي . ومن الصعب أأم ل أأمرًا مناس باً  نشاء ملَْن يسأأل: هل اإ من املفيد أأو الرضوري اإ

ختص: أأو مركزية أأنواع حيث يبدو أأن هناك نزوعًا حنو ، أأم ل امللكية الفكرية يف بدل معنيمتصصصة يف حمامك 
متصصصة  نشاء حمامكالأحوال ابإ يف مجيع التوصية ل ميكن العاملي. و الصعيدامللكية الفكرية عىل  منازعاتمعينة من 

ىلل ا، ونظراً ومساوهئلهذه احملامك ملزااي  نظراً  ،امللكية الفكريةيف  مجيع العوامل ذات الصةل يف البدل مراعاة  لحاجة اإ
حتلياًل  لبدلا يفوضع الحتليل  أأن يُت خذ بعدامللكية الفكرية يف نشاء حمامك متصصصة يتعلق ابإ قرار  فال بد لأي. املعين
 .وملامً ابملوضوع متاماً  وغري ُمتحزي ِّ شفافًا 
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WIPO/ACE/11/8 نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين  تنس يق اإ
عداد كندا وجورجيا والهند واإيطاليا وابكس تان  مساهامت من اإ
 والربتغال والإمارات العربية املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية

 الكندي ملاكحفة الغش: "رد املعامالت" لرد)ع( املزيفنيمرشوع املركز 

عداد الس يد نيكولس غوردون، مسؤول كبري يف الس ياسات التجارية، شعبة امللكية الفكرية  مسامهة من اإ
 والس ياسات التجارية، وزارة الشؤون العاملية، أأواتوا، كندا

ن يرس كندا أأن تعر  يف هذه الوثيقة هنجًا مبتكرًا وف: لص:امل عاًل وفريدًا محلاية امللكية الفكرية وماكحفة التقليد. واإ
مرشوع "رد املعامالت" هو أأول مرشوع من نوعه يف العامل وهو مثار التعاون بني املركز الكندي ملاكحفة الغش 

)اخلاضع لإرشاف رشطة اخلياةل الكندية امللكية( ومؤسسات بطاقات ائامتن ومصارف عىل تعويض املترضرين من 
ولعل كندا أأول بدل يف العامل يضع برانجمًا للقضاء عىل ابئعي السلع  .لغش الش بيك عىل حساب ابئعي السلع املقدلةا

املقدلة وحامية امللكية الفكرية هبذه الطريقة. وعىل مدى الأشهر الثين عرش املاضية، تلقى مرشوع "رد املعامالت" 
فاسرتد املترضرون مدفوعاهتم من حساابت البائعني. ومنذ اس هتالل تأأكيد للمنتجات املقدلة؛  10 000أأكرث من 

حساب جتاري يف العامل ترتبط موارده بأأعامل  5000هذا املرشوع، كشف مركز ماكحفة الغش عن أأكرث من 
آت  .التقليد والغش ورسقة امللكية الفكرية غالق حساابت املنشأ ويعمل مرشوع "رد املعامالت" أأيضًا عىل اإ

 ليت تبيع سلعًا مقدلة يف متاجرها.التجارية ا

التجربة الوطنية يف جورجيا بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من خالل التعاون املؤسيس يف جمال 
نفاذ امللكية الفكرية  س ياسات وأأنظمة اإ

عداد الس يد نيكولوز غوغيليدسه رئيس مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية، مبدينة   متسصتامسامهة من اإ

ىل الأثر السليب املرتتب عىل التقليد والقرصنة يف السوق يف جورجيا ودخول اتفاق منطقة : لص:امل اس تجابة اإ
التجارة احلرة الواسعة والشامةل مع الاحتاد الأورويب حزي النفاذ، اخنرطت جورجيا يف عدد من املبادرات الرامية 

ذاكء نفاذ امللكية الفكرية فهيا واإ احرتام امللكية الفكرية. وعىل صعيد الترشيع اس ُتحدثت بعض  لتحسني نظام اإ
التعديالت لتنس يق قوانني امللكية الفكرية يف جورجيا مع قوانني الاحتاد الأورويب يف هذا الصدد. ويؤدي مركز 

نفاذ امللكية الفكرية عىل مجيع SAKPATENTIجورجيا الوطين للملكية الفكرية ) ( دورا همام يف تنس يق اإ
نفاذ حقوق امللكية املس ت وايت؛ ويشمل التنس يق من بني مجةل أأمور معل اجمللس املشرتك فامي بني الواكلت املعين ابإ

الفكرية. وييرس املركز كذكل تكوين الكفاءات وتدريب القضاة واملدعني العامني وضباط الرشطة واحملامني وموظفي 
نفاذ امللكية الف كرية ابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني. وينظم املركز أأيضا امجلارك وموظفي ادلوةل املسؤولني عن اإ

نفاذ  مناس بات ومحالت لإذاكء وعي امجلهور فضال عن تنظميه ندوات ومؤمترات متثل منتدى للحوار املس متر بشأأن اإ
 امللكية الفكرية.
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 الإنفاذ والفصل يف القضااي -الس ياسة الوطنية الهندية بشأأن حقوق امللكية الفكرية 

دارة الس ياسات الصناعية والتطوير  مسامهة عداد الس يد راجيف أأغاروال، رئيس شعبة امللكية الفكرية، اإ من اإ
 الصناعي، وزارة التجارة والصناعة، نيودلهيي، الهند

تضع الس ياسة الوطنية الهندية بشأأن حقوق امللكية الفكرية )الس ياسة الوطنية( خريطة الطريق ملس تقبل : لص:امل
دارة امللكية الفكرية يف البالد عىل حنو يتَّسم ابلس تقرار والشفافية والرتكزي عىل حقوق امللكية الف كرية، وتُيرس ِّ اإ

ليه الس ياسة الوطنية حول شعار "الهند املبدعة؛ الهند املبتكرة". وتضع  تقدمي اخلدمات. ويمتحور ما تدعو اإ
نفاذ والفصل يف الق ضااي"، وتقرتح خطوات العمل الالزمة الس ياسة الوطنية س بعة أأهداف، مبا يف ذكل "الإ

 :وهتدف الس ياسة الوطنية اإىل .لتحقيق تكل الأهداف

ذاكء احرتام حقوق امللكية الفكرية بني عامة امجلهور، -  اإ
نفاذها، -  وتوعية اخملرتعني واملبدعني اذلين ينش ئون امللكية الفكرية ابلتدابري الالزمة محلاية حقوقهم واإ
نفاذ عىل خمتلف املس توايت،وبناء قدرات واكلت  -  الإ
 والوقوف عىل التدابري الالزمة للحد ِّ من الزتييف والقرصنة وتنفيذها، -
وعقد ندوات منتظمة للقضاة بشأأن امللكية الفكرية من أأجل تيسري الفصل الفعَّال يف منازعات  -

 امللكية الفكرية،
صة؛والفصل يف املسائل ذات الصةل ابمللكية الفكرية عن طريق  - ِّ  حمامك جتارية متصص 
 .واس تكشاف الآليات البديةل لتسوية املنازعات -

ر هذه املسامهة أأيضًا تفاصيل بشأأن كيفية اس تخدام أأوامر جحب املواقع الش بكية بوصفها أأداة فعَّاةل ملاكحفة  وتوف ِّ
 القرصنة عرب الإنرتنت يف الهند.

 الاسرتاتيجي والتنفيذياملبادرات الإيطالية ملاكحفة التقليد عىل الصعيدين 

عداد الس يدة فرانشيساك أأر ا، كبرية املوظفني املعنيني مبساعدة الرشاكت يف ماكحفة التقليد، الرتوجي  مسامهة من اإ
يطاليا للرباءات والعالمات التجارية،  -للملكية الفكرية والشؤون ادلولية، املديرية العامة ملاكحفة التقليد  مكتب اإ

يطالياوزارة التمنية الاقت  ، روماصادية يف اإ

نفاذ )كياانت أأو : لص:امل نفاذ ماكحفة التقليد، يشمل عددا من واكلت الإ طار مؤسيس متنوع لإ يطاليا ابإ تمتزي اإ

هيئات هممهتا فر  الامتثال لقوانني ماكحفة التقليد(، ومنظامت )السلطات العامة ومجعيات الأعامل ومجعيات 
نفاذ. وقد درجة العادة عىل أأن تتعاون هذه املس هتلكني( لها مصاحل مكتس بة يف  طار الإ الكيفية اليت يعمل هبا اإ

الأطراف يف أأنشطة التحقيق ومعلياته عىل حنو فع ال، غري أأن الزايدة اليت شهدهتا أأنشطة التقليد يف الس نوات 
منا عىل املس توى الاس رتاتيجي كذكل. الأخرية أأبرزت أأمهية التنس يق املؤسيس ليس يف مرحةل التنفيذ حفسب، واإ

( هممة القيام هبذا التنس يق الاسرتاتيجي. وتقدم هذه CNACويتوىل اجمللس الوطين الإيطايل ملاكحفة التقليد )
نفاذ عىل الصعيدين الوطين  الوثيقة حملة عامة عن بعض املبادرات اليت يضطلع هبا اجمللس بغية تعزيز فعالية الإ

هذه الوثيقة أأيضا اخلط الساخن ملاكحفة التقليد، اذلي يزود الرشاكت  وادلويل. وعىل املس توى التنفيذي، تتناول
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف حالت التعدي.  يطاليا مبعلومات عن كيفية اإ الصغرية واملتوسطة واملس هتلكني يف اإ

يطاليا للرباءات والعالمات التجارية ) –وتتوىل املديرية العامة ملاكحفة التقليد  (، DGLC-UIBMمكتب اإ
دارة هذه اخلدمة. ووزارة  التمنية الاقتصادية اإ
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نفاذ حقوق امللكية يف ابكس تان  تنس يق اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، منظمة ابكس تان للملكية  سامعيل، انئب مدير اإ عداد الس يد محمد اإ مسامهة من اإ
 الفكرية، اإسالم أأابد، ابكس تان

اذلي تضطلع به منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية يف تنس يق هجود  تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن ادلور: لص:امل
نفاذ امللكية الفكرية يف ابكس تان. وتناقش بعض املبادرات اليت اختذهتا مؤخرًا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية  اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية واجلهات املعنية وأأنشطة بناء القد رات والتوعية اليت ابلتعاون مع واكلت أأخرى لإ
 شاركت فهيا منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية.

نفاذ حقوق امللكية الصناعية يف الربتغال: جتارب املعهد الوطين للملكية الصناعية وفريق ماكحفة  اإ
 الزتييف

دارة العالقات ادلولية والشؤون عداد الس يد روي سولنادو دا كروز، املستشار القانوين ابإ القانونية  مسامهة من اإ
دارة  ابملعهد الوطين للملكية الصناعية، لش بونة، الربتغال؛ والس يد جوزيه ماريو سوزا، املستشار القانوين ابإ

 العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع ابملعهد

نفاذ عىل مدار الس نوات القليةل املاضية، كثَّفت الربتغال اإىل حد كبري من اجلهود اليت تبذلها هبدف زايد: لص:امل ة اإ
جياد بيئة أأكرث مالءمة للأعامل التجارية. ويف الوقت الراهن، يكفل النظام القانوين  حقوق امللكية الصناعية، واإ

نفاذ حقوق امللكية الصناعية، ومعاقبة السلوك اخملالف، متش يًّا مع أأفضل  بل انتصاف فعَّاةل من أأجل اإ الربتغايل س ُ
هبدف زايدة التنس يق  2010يق ماكحفة الزتييف، اذلي ُأنشئ يف سبمترب املامرسات الأوروبية وادلولية. ويلعب فر 

ايت عىل  فامي بني السلطات الوطنية وتعزيز التعاون بيوها وبني القطاع اخلاص، دورًا رئيس يًا اليوم يف ماكحفة التعد ِّ
ات. كام شهدت الربتغال امللكية الصناعية عىل الصعيد الوطين، وهو احملفل الرئييس لتبادل أأفضل املامرسات واخلرب 

ي عىل حقوق امللكية الصناعية  َّفة، يف ظل تركزي أأكرب عىل مشلكة التعد ِّ زايدة كبرية يف معليات ضبط السلع املزي
 جبميع أأشاكلها.

 ترتيبات الإمارات العربية املتحدة الترشيعية واملؤسس ية محلاية حقوق امللكية الفكرية

عداد املستشار  ادلكتور محمد محمود الكاميل، مدير عام معهد التدريب وادلراسات القضائية، أأبو ظيب، مسامهة من اإ
 الإمارات العربية املتحدة

تعر  هذه الوثيقة نظرة عامة عن الرتتيبات الترشيعية واملؤسس ية املنفذة يف الإمارات العربية املتحدة : لص:امل
نفاذها.  نفاذ للتعامل مع حامية حقوق امللكية الفكرية واإ وشرشح بصورة خاصة دور خمتلف السلطات العامة املعنية ابإ

نشاء دوائر قضائية متصصصة للنظر يف قضااي امللكية الفكرية يف احملامك، ودور معهد التدريب  امللكية الفكرية واإ
 وادلراسات القضائية يف توفري خدمات التأأهيل والتدريب لأعضاء النيابة العامة والقضاة املتصصصني.
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نفاذ امللكية الفكرية يف دو  ر املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية يف اإ
 الأمريكية املتحدة الولايت

دارة حتقيقات الأمن ادلاخيل، دائرة  عداد الس يد بروس فواكرت، مدير مركز حقوق امللكية الفكرية، اإ مسامهة من اإ
 للولايت املتحدة، واش نطن العامصة، الهجرة وامجلارك يف الولايت املتحدة، وزارة الأمن ادلاخيل

 الأمريكية املتحدة الولايت

يقف املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية التابع لإدارة حتقيقات الأمن ادلاخيل يف دائرة الهجرة : لص:امل
نفاذ قوانني وامجلارك يف الولايت املتحدة يف طليعة اس تجابة احلكومة الأمريكية لرسقة امللكية الفكرية ع املًيا واإ

التجارة العاملية اخلاصة هبا. وتعد هممة املركز أأن يضمن احلفاظ عىل الأمن الوطين عن طريق حامية حصة العامة 
وسالمهتم، وكذكل الاقتصاد الأمرييك وأأفراد اجليش، ووقف املامرسات التجارية غري العادةل واجلشعة اليت هتدد 

واكةل فيدرالية  19واكةل رشيكة تتأألف من  23الغاية، يضم املركز فريق معل قوامه الاقتصاد العاملي. ولتحقيق هذه 
رئيس ية جبانب منظمة الرشطة اجلنائية ادلولية )الإنرتبول( ومكتب الرشطة الأورويب )اليوروبول( وحكوميت كندا 

نفاذ حقوق امللكية واملكس يك. وقد وضع املركز معليات شامةل، كام يتعاون مع الواكلت ادلاخلية واخلارج  ية لإ
نفاًذا فعاًل محلاية الاقتصاد واملس هتلكني وكبح املنظامت الإجرامية.  الفكرية اإ

WIPO/ACE/11/9  بناء القدرات وادلمع املقدم من الويبو لأغرا  تنفيذ أأنشطة
 التدريب

فريقية  عداد جنوب أأفريقيا واملنظمة الإقلميية الأ مساهامت من اإ
والقايض لويس هارمس، انئب رئيس سابق يف للملكية الفكرية 

 حممكة الاس تئناف العليا جلنوب أأفريقيا

 جتربة جنوب أأفريقيا يف جمال أأنشطة بناء القدرات والتدريب

عداد الس يدة أأماندا لوثريينجني، كبرية املديرين، حق املؤلف واإنفاذ حقوق امللكية الفكرية، اللجنة  مسامهة من اإ
 اوامللكية الفكرية، بريتوراي، جنوب أأفريقياملعنية ابلرشاكت 

نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية. وعندما أأصدرت جنوب أأفريقيا : لص:امل يُعد بناء القدرات أأحد أأمه دعامئ الإ
، لتنفيذ اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية 1997قانون ماكحفة السلع املقدلة لعام 

لفكرية )اتفاق تريبس(، مل يكن من املتوقع قط أأن يصبح هذا القانون أأداة قوية ملاكحفة تقليد العالمات التجارية ا
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبو أأساسا متينا لضامن جناح  .وقرصنة حق املؤلف ويوفر التعاون مع شعبة اإ

رشادية، وتقدمي التوجيه هبالتنفيذ. حيث يمت بصورة مس مترة تقامس قص: النجاح  دف تعزيز اليت ششلك نقاطا اإ
قامة عالقات وثيقة مع النظراء يف ش ىت أأحناء العامل، ممن يواهجون مشالك  ة.مجموعة املهارات القامئ كام تبني أأن اإ

ة وحتدايت مماثةل، مفيدا عىل مس توايت عدة. ول شك أأن التعاون الوثيق عىل الصعيد العاملي أأمر رضوري ملاكحف
الزايدة العاملية يف معدل بيع السلع املقدلة. ول بد من الإشادة بدور الويبو يف حتقيق هذه الأهداف، كام ينبغي عدم 
ىل هذا املس توى من الفعالية دون  التقليل من شأأن القمية املضافة لفريق خرباهئا. وما اكن جلنوب أأفريقيا أأن تصل اإ

 دمع الويبو املس متر.
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قلميية الأفريقية بناء القدرات  م من الويبو لأغرا  الأنشطة التدريبية: جتارب املنظمة الإ وادلمع املقدَّ
 الفكرية للملكية

عداد  مسامهة فريقية للملكية الفكريةمن اإ  ، هراريالس يد فرانندو دوس سانتوس، املدير العام للمنظمة الإقلميية الأ

قلميية: لص:امل الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( مما ييل: وضع خمططات  تتأألف الولية املنوطة ابملنظمة الإ
دارة قوانني امللكية الفكرية؛ وتنظمي احللقات ادلراس ية التدريبية والاجامتعات الأخرى؛  لتدريب املوظفني عىل اإ

جراء ادلراسات البحثية يف جمال امللكية الفكرية. وقد معلت املنظم ة العاملية وتعزيز تبادل الأفاكر واخلربات؛ واإ
للملكية الفكرية )الويبو( يدًا بيد مع الأريبو عىل مساعدة ادلول الأعضاء يف بناء املهارات يف جمال امللكية الفكرية 
ِّبني  آخر مثال عىل هذا التعاون تنظمي حلقة معل لتدريب املدر  عن طريق املشاركة يف أأنشطة بناء القدرات. واكن أ

جياد بيئة دامئة لتدريس امل  سائل املتعل ِّقة ابمللكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو. هبدف اإ
 نفاذها من جانب ضبَّاط الرشطة يف ادلول الأعضاء.اإ وشُسهم هذه املبادرة يف حتسني فهم امللكية الفكرية و 

ه لإذاكءهنج متوازن  نفاذخاصة احرتام امللكية الفكرية و  موج   امللكية الفكرية اإ

عداد الس يد  ، ، النائب السابق لرئيس حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقياسلويس هارممسامهة من اإ
 Honorary Master of the Bench of theوحائز عىل درجة )أأس تاذ فوق العادة يف جامعة بريتوراي، و 

Middle Templeلندن ،) 

نفاذها.  اهماحرت اف هبا و اعرت مسو غ يربر الاعىل حقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن تنطوي : لص:امل من الرضوري و واإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية  املرشوعة،  احلقوق واملصاحل والاهامتمات العامةيراعي  س ياق اجامتعي مضنالنظر يف اإ

نفاذ الاو ىل بتعاد عن اإ شطة الورقة الوهج املعمتد يف تكوين الكفاءات والأن هذه . وتناقش سلبيةنتا ج يؤدي اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةعن طريق يف البدلان النامية ،  أأمانة الويبواليت جترهيا التدريبية  فامي يتعلق  ،شعبة اإ

نفاذذاكعامتد هنج متوازن لإ اب نفاذ موظفي  خاصة من قبلو  ها،ء احرتام امللكية الفكرية واإ القضاء واملوظفني امللكفني ابإ
 اتربر؛ وميف قانون حق املؤلفالعادل س تخدام الاالتعامل العادل/بني مسأأليت زنة واالورقة املناقش ت القوانني. و 

نفاذ القانون؛ ؛ و جرامئ امللكية الفكرية صدار الأحاكمسلطة و  يةتقدير والسلطة ال أأولوايت اإ  لنيابة العامة.ل  اإ

WIPO/ACE/11/10  ذاكء الاحرتام أأنشطة الويبو لبناء القدرات والتدريب يف جمال اإ
 للملكية الفكرية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

ترُبز هذه الوثيقة السامت الرئيس ية لأنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا أأمانة املنظمة العاملية للملكية : لص:امل
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من خالل الربانمج  ذاكء الاحرتام للملكية  17الفكرية )الويبو( يف جمال اإ الفكرية". "اإ

طار هذه الأنشطة وحمتواها وشلكها، تُنفذ هذه الأنشطة وفقا لولية اللجنة  ىل تقدمي حملة عامة عن اإ وهتدف اإ
نفاذ )اللجنة(، ومبا يتفق مع النتيجة املرتقبة اثلثا. )"تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة  2الاستشارية املعنية ابلإ

ات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلب
النامية، والبدلان الأقل منوا، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"(، عىل النحو احملدد يف برانمج ومزيانية 

طار التوصية   من توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. 45الويبو، ويف اإ
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