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ذاكء الاحرتام للملكية  الفكرية أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
مانة عداد الأ   من اإ
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تالفها بطريقة مأأمونة  التخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ
 املوجز التنفيذي -بيئيا

عداد ادلكتور مارتن غوارد، مستشار مس تقل يف جمال البيئة،  من اإ
  سويرسا جنيف،

تالفها  تقّدمامللخص:  ىل القضااي الرئيس ية املتعلقة ابلتخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ هذه ادلراسة مدخاًل اإ

بطريقة مأأمونة بيئيا. وتعرض تفاصيل الأطر القانونية والعملية املطبقة، من منظور امللكية الفكرية واملنظور البييئ، وتلخص 

تال ف الأنواع الشائعة من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا. وانطالقًا من أأبرز الشواغل البيئية املتعلقة ابإ

حتليل التحدايت املطروحة وفرص التحسني املمكنة، تبحث ادلراسة مواطَن القوة والضعف يف الأساليب الشائعة 

عادة التدوير و  تالفها، ومبادرات اإ عادة الاس تخدام. ويوىل اهامتم خاص والبديةل املتبعة يف التخلص من هذه السلع واإ اإ

لالعتبارات العملية، مثل القيود عىل املوارد املادية واملالية، ل س امي ما يتعلق مهنا ابلبدلان النامية. وتشدد ادلراسة عىل 

عادة تدويرها، وتدعو يف الوق ت ذاته ادلور الهام محلالت التوعية والتثقيف واخليارات البديةل للتخلص من تكل السلع واإ

اتحة مبادرات التدريب واملواد التثقيفية املكيفة  ىل التعاون يف جمال بناء قدرات اجلهات الفاعةل الرئيس ية من خالل اإ اإ

 املنشود. حبسب الغرض
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عىل  التجارب الوطنية يف التخلص الآمن بيئيًا من السلع املتعدية
 حقوق امللكية الفكرية

يطاليا واملكس يك عداد اإ   مساهامت من اإ

دارة امجلارك الإيطالية املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية املنتجاتالتخلص الآمن بيئيًا من   : جتربة اإ

عداد  الإدارة املركزية للضبط وماكحفة الاحتيال، واكةل امجلارك  يف ادلكتور دافيد اتنزاريال، موظف جامرك كبريوثيقة من اإ
يطاليوالاحتاكرات، روما  ا، اإ

يطالية يف جمال   املتعدية عىل حقوق امللكية  املنتجاتمن واملس تدام التخلص الآمن بيئيًا امللخص: تقوم خربة امجلارك الإ
لحئة الاحتاد ) نفاذ امجلارك حلقوق امللكية الفكريةبشأأن اإ  608/2013يب رمق ولحئة الاحتاد الأورعىل تطبيق  الفكرية
( والأحاكم الوطنية ذات الصةل. وللمسائل العملية كتاكليف التخزين مثاًل دور رئييس يف رمس معامل 608/2013يب والأور

 أأنشطة امجلارك الإيطالية يف هذا الصدد. 

يطاليا عىل أأعامل اس ترياد سلع مت 608/2013وترسي الالحئة  دارية. يف اإ عدية عىل امللكية الفكرية اليت تعترب خمالفات اإ
وينص القانون الوطين عىل أأن اخملالفة الإدارية تعين الطرود الصغرية )اليت تشمل عددًا ضئياًل من الوحدات أأو يكون 

ق يف هذه وزهنا الإجاميل منخفضًا( اليت تُنقل ابلربيد الرسيع وخدمات الربيد العادي. وقد يُطلب من أأحصاب احلقو 
ن تبنّي لحقًا أأن السلع ل تعتدي  احلالت، دفع تاكليف التخزين والإتالف، ويكون للمس تورد حق طلب تعويضات اإ

 عىل امللكية الفكرية. 

ويعترب اس ترياد السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية يف مجيع احلالت الأخرى جرمية جنائية تنطبق علهيا الإجراءات اجلنائية 
تالفاملرتب اليت قد تس تغرق س نوات عدة حسب تعقّد احلاةل. وجيوز لتفادي هذه املشلكة طلب  البضائع املتعدية طة ابإ

تالف  عىل امللكية الفكرية قبل انهتاء الإجراء الفضايئ. ومن الرضوري يف هذه احلالت  متعديةاليت يُشتبه بأأهنا البضائع اإ
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 الاحتفاظ بعينات عن السلع. 

أأو  من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكريةية يه السلطة الإدارية اخملتصة لتنفيذ معلية التخلص وامجلارك الإيطال 
لأداء دور الرشطة القضائية، حسب نوع الإجراء. وترُشف امجلارك الإيطالية يف لكتا احلالتني عىل معليات الإتالف 

  وتتحمل مسؤولية ضامن التخلص السلمي من املنتجات احملجوزة.

تالفها الآمنان بيئيا عىل حقوق امللكية الفكريةاملتعدية السلع من  خلصالت  حاةل املكس يك -واإ

عداد الس يد  ملعهد املكس ييك للملكية الصناعية، مكس يكو ، ااملدير العام مغيل أأخنيل مارغاين،مسامهة من اإ
 املكس يك سييت،

تالف ال بشأأن  ةحمددعىل أأحاكم املكس يك تنص ترشيعات  امللخص: ل لكن حقوق امللكية الفكرية. و عىل  تعديةامل  سلعاإ
تالف بعض ال يوجد  طار قانوين متطور، منصوص عليه يف لواحئ خمتلفة، يضمن اإ آمنة بيئيا. ويشمل  سلعاإ اخلطرة بطريقة أ

 القانون حقوق امللكية الفكرية. وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإىلعىل  تعديةامل  سلعنطاق تطبيقه تدابري للتخلص من ال 
تنظم اللواحئ التقنية الصادرة عن أأمانة البيئة واملوارد عالوة عىل ذكل، العام املتعلق ابلوقاية والإدارة املتاكمةل للنفاايت. و 

 السلع املتعديةمثل  سلعا تتلفأأنشطة الرشاكت اليت  ،اخملاطر الصحية وأأمانة التصالت والنقلمن اية امحلالطبيعية وجلنة 
 البييئ قدر الإماكن. هامللكية الفكرية، للتخفيف من رضرحقوق اعىل 
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نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيدين قلميي تنس يق اإ  الوطين والإ
عداد أأرمينيا وش ييلمساهامت من   والياابن وانميبيا والفلبني والصني اإ

  واتيلند وتركيا وفييت انم

نفاذ يف جتربة أأرمينيا   امللكية الفكريةتنس يق اإ

عداد الس يد  كريس تني هامباراين، رئيسة قسم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واكةل امللكية الفكرية مجلهورية ة مسامهة من اإ
يبا(، يريفان، أأرميني  اأأرمينيا )اإ

نفاذ حقوق  بغرضترشيعاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية، واختذت خطوات أأولية  قاربةملهجدها أأرمينيا امللخص: سعت  اإ
 .امللكية الفكرية قالاحتاد الأورويب، وتنفيذ أأنشطة توعية حبقو معايري امللكية الفكرية مبا يامتىش مع املعايري ادلولية و 

طار الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية ومرشوع التوأأمة نفذوقد  تعزيز ل ت الأنشطة املذكورة أأعاله يف اإ
نفاذ حقوق امللكية اإصالح نظام حقوق امللكية الفكرية يف أأرمينيا وراء هدف الرئييس اكن ال الفكرية يف مجهورية أأرمينيا. و  اإ

 عىل املنافسة يف الاقتصاد العاملي. هتاتعزيز قدر و أأرمينيا يف هو تمنية الاقتصاد والإبداع 

نفاذ ترشيعات حقوق بني اكفة تنس يق ال  للملكية الفكرية بدور هام يف اوتضطلع واكةل أأرميني املؤسسات املسؤوةل عن اإ
ذاكء امللكية الفكرية. ويمتثل أأحد أأهدافها الرئيس ية يف  نفاذ وعامة امجلهور ابلآاثر املرتتبة عىل  وعياإ التعدي عىل سلطات الإ

 العالمات التجارية وحق املؤلف.
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية: الهدف الرئييس يف الاسرتاتيجية الو   ش ييل طنية للملكية الصناعية يفتنس يق اإ

يلني فرودن،  عداد الس يدة اإ دارة الشؤون ادلولية والس ياسة العامة م مسامهة من اإ ملعهد الوطين ابستشارة قانونية يف اإ
 ش ييل يف سانتياغو دي ش ييل يف للملكية الصناعية

نفاذ متاش يا مع وظيفة واختصاصاامللخص:  ت لك مهنا، ولكن حىت وقت تمتتع عدة مؤسسات يف ش ييل بصالحيات الإ
، أأطلقت ش ييل اسرتاتيجية وطنية للملكية الصناعية 2016قريب مل تكن هناك هيئة تنس يق فوق أأرض الواقع. ويف عام 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتشمل هذه الإجراءات الأربعة  60تتضمن اقرتاحا من  جراء، أأربعة مهنا تدخل يف جمال اإ اإ
نشاء فريق عامل معين ابإ   نفاذ حقوق امللكية الفكرية )الفريق العامل(.اإ

نفاذ. وتمتثل غايته يف العمل مكنتدى 2016وُأنشئ الفريق العامل يف عام  ، وهو يتأألف من الواكلت الرئيس ية املعنية ابلإ
نفاذ والإصال حات للمعلومات والتنس يق مجليع الأعضاء، وعند الاقتضاء، تقدمي مقرتحات بشأأن الس ياسات العامة والإ

املعيارية. وقد صاغ ابلفعل خطة معل تتناول من بني مسائل أأخرى، التدريب املتعدد التخصصات، والتعدايت اليت تقع 
لكرتونية، والتثقيف.  من خالل التجارة الإ

نفاذ امللكية الفكرية يف الصني   جتارب من الصعيدين الوطين واحمليل –تنس يق اإ

عداد الس يد وانغ شانغيل، الفريق الوطين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل  مكتب انئب املدير العام، مساهامت من اإ
دارة امللكية الفكرية يف بدلية  حقوق امللكية الفكرية والتقليد، بيجني، الصني، والس يد روي وينبياو، انئب املدير العام، اإ

 ش نغهاي، ش نغهاي، الصني

بشأأن الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاعةل من امللكية  مبادهئا التوجهيية 2008أأطلقت الصني يف عام : ملخص
 الفكرية الركزية الأساس ية للحفاظ عىل الابتاكر وحتفزيه.

نفاذ امللكية الفكرية يف الصني، يُقّدم عرض ملسامهتني، تتناول أأولّهام التجارب اليت  وبغية توضيح املامرسات املثىل لتنس يق اإ
ين الرائد املعين مباكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد )الفريق الوطين الرائد( عىل الفريق الوطمكتب أأجراها 

 الصعيد الوطين، وتُعىن املسامهة الثانية ابلتجارب اليت أأجرهتا حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية عىل الصعيد احمليل.

جيابية يف هذا الشأأن وعىل الصعيد الوطين، تويل حكومة الصني أأمهية كبرية محلاية ا مللكية الفكرية، وقد حقّقت نتاجئ اإ
جراءات عىل الصعيد  نشاء الفريق الوطين الرائد برئاسة انئب رئيس جملس ادلوةل، وهو فريق مكّرس يتّخذ اإ بفضل اإ

ني الأقالمي وعرب الوطين ملاكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ويسامه بنشاط يف تعزيز اجلهود التعاونية بني الواكلت وب
نفاذها.  احلدود لإ

ذاكء الوعي  وأأّما عىل الصعيد احمليل، فقد معلت حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية ابلتعاون مع الويبو لتيسري أأنشطة اإ
والتدريب وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية. وابلإضافة اإىل ذكل، تبذل حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية هجودًا 

نفاذ حثيثة من  جراءات الإ أأجل تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف ش نغهاي، مبا يف ذكل من خالل تنس يق اإ
 الإدارية بتنظمي اجامتعات مشرتكة بني الواكلت.

 

 



WIPO/ACE/12/INF/2  
5 
 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الياابن   اجلوانب القانونية والتشغيلية -التعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإ

عداد مسامهة  يغارايش، انئب مدير شعبة التعاون ادلويل، مكتب الياابنمن اإ  ات، طوكيو، الياابنللرباء الس يد شينجي اإ

بني الواكلت الإدارية يف الياابن للحد من  اليت جيري الاضطالع هباترشح هذه الوثيقة الأنشطة التعاونية امللخص: 
 .التعدايت عىل امللكية الفكرية

نفاذ امللكية الفكرية. نوايح  اكفةل يوجد يف الياابن قانون واحد ينظم و ن امللكية وقانيش متل لك من ذكل،  عوضا عناإ
نفاذ امللكية الفكريةبشأأن أأحاكم  عىل الفكرية وقانون امجلارك وقانون الإجراءات اجلنائية التعاون فامي بني بعض  ، تنص عىلاإ

 اابن.يف الي املعنيةالواكلت الإدارية 

 وةل عنؤ مس. ويه وامجلارك والرشطة مكتب الياابن للرباءات :نفاذ امللكية الفكرية يهابإ  املعنيةوالواكلت الإدارية الرئيس ية 
نفاذ امللكية الفكرية يف نطاق اختصاصاهتا. و  املعنية القوانني تطبيق الاس تفادة مما دلهيا  فامي بيهنا هوالتعاون والهدف من اإ

، امللكية الفكرية التعدايت عىل بشأأنامجلارك أأو الرشطة  ات اليت جترهياتحقيقال  مكتب الياابن للرباءات ويسهل .من خربة
آراء اخلرباء وذكل من خالل تزويدهام  .بأ

تقدمي املشورة أأو وذكل عن طريق  ،دلمع الرشاكت الياابنيةاستشارات متعدد اخلدمات نشئ مكتب وعالوة عىل ذكل، أُ 
 النامجة عن السلع املقدلة واملقرصنة. املشالكت مواهجة التوجيه بشأأن كيفية

نفاذ امللكية الفكرية معلية تنس يق   فكريةال للملكية لإذاكء الاحرتامركزية هامة خلطة انميبيا الاسرتاتيجية  -اإ

عداد الس يد تيلينغ  ينا فيلنغي اكوندو،نيالتنفيذي كبري املوظفني. أأندميا، اإسمسامهة من اإ  القامئ بأأعامل املسؤول ، والس يدة اإ
 االأعامل، ويندهوك، انميبيوقطاع مللكية الفكرية اب املعنية هيئةال مللكية الفكرية، ا لأنشطة التنفيذي

نفاذ امللكية الفكرية امللخص: من شأأن  أأي شأأنه شأأن لنظام، ا وهذا. وحيافظ عليهنظام امللكية الفكرية  أأن يثبت سالمةاإ
نفاذ فع  أأن يعل ميكن نظام قانوين،  نفاذ امللكية الفكرية مل دون اإ يف الس ياسة  حاسام اعنص بوصفه ال. وقد حددت انميبيا اإ

، اكسرتاتيجية ينصمللكية الفكرية اس ياسة ل رشوع احلايل امل والاسرتاتيجية الوطنية العامة للملكية الفكرية. وذلكل، فاإن 
نفاذ  بغية ها؛الفكرية وتنفيذالاحرتام للملكية  لإذاكءخطة اسرتاتيجية  عىل وضعرئيس ية،  نشاء نظام فعال ومتوازن لإ اإ

نفاذ امللكية الفكرية التدابري  أأجندةيف  والاسهام ،امللكية الفكرية التمنية الاقتصادية والاجامتعية ودمعها. ويغطي نظام اإ
 .القانونية ، والتدابريوالتوعية العامة الهادفة أأنشطة التثقيفمثل  ؛الوقائية

نفاذ حقوق امللكية الفكرية أأطر  الراهنةوتشمل الاسرتاتيجيات   وأأنشطة تثقيفيةاةل للملكية الفكرية؛ قانونية ومؤسس ية فعّ  الإ
اس تخدام  وتعزيزنفاذ القانون؛ لإ واكلت فعاةل و ؛ التعدايتيف الوقت املناسب ضد  متاحة س بل انتصافو ؛ ةعاموتوعية 

آليات بديةل لتسوية املنازعات، و  ىل االلأ أأنشطة لتحكمي يف تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وتنس يق جوء اإ
نفاذاب املعنية واكلتال  .لإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف  قلميي بشأأن اإ طار التعاون الإ آس يااإ  رابطة أأمم جنوب رشق أ

عداد: نفاذ،  العام الس يد أآلن جيبيت، انئب املدير مسامهة من اإ لشؤون املنارصة والس ياسات والعالقات ادلولية والإ
 مكتب الفلبني للملكية الفكرية مدينة اتغويغ، الفلبني

آس يا امللخص:  طار رابطة أأمم جنوب رشق أ آس يا يف اإ يُعدُّ التاكمل الاقتصادي بني عرشة من بدلان جنوب رشق أ
ىل تباين مس توايت التمنية يف تكل البدلان، )الآس يان( عالمة فارقة يف البيئة الاقتصادية للعامل أأمجع . ومع ذكل، وابلنظر اإ
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ول س امي فامي يتعلق بنظمها القانونية وأأداهئا الاقتصادي، تعمتد مسأأةل تنفيذ الس ياسات وضامن فعاليهتا اعامتًدا كبرًيا عىل 
ة لالستامثرات والأعامل التجارية وجود منصة للتعاون. ومن أأجل جناح هذه امجلاعة الاقتصادية، من املهم توفري امحلاي

واملمتلاكت، مبا يف ذكل حقوق امللكية الفكرية، عىل حنو يكفل لأحصاب احلقوق أأن يطمئنوا أأن  حقوقهم القيِّّمة ميكن 
قلميية  نفاذها بفعالية. ومن بني النواجت اليت تتوخاها خطة معل الآس يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية "وضع خطة معل اإ اإ

ىل اتباع هنج موحد وشامل يراعي بشأأن اإ  نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ تكل اخلطة". وتدعو خطة العمل املذكورة اإ
مصاحل مجيع الأطراف املعنية وخمتلف مس توايت التمنية والقدرات دلى ادلول الأعضاء يف الآس يان. ودلى لك دوةل عضو 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الآس يان حدود تقيِّّد قدراهتا، ويف هذا الس ياق يغ دو من احلمتي اعامتد خطة معل بشأأن اإ
نشاء فريق يقوم عىل  تنفيذها.  واإ

نفاذ امللكية الفكرية ودور الرشطة امللكية التايلندية  تنس يق اإ

عداد الكولونيل  التحقيق(، شعبة ماكحفة اجلرامئ قسم ادلكتور تشافاليت تشافاليتفونغبون، مدير )مسامهة من اإ
 ، اتيلندصادية، مكتب التحقيقات املركزي، الرشطة امللكية التايلندية، ابنكوكالاقت

اللجنة الوطنية املعنية بس ياسة  حتت اإرشافتقدم هذه الورقة حملة عامة عن دور الرشطة امللكية التايلندية، امللخص: 
نفاذ القانون  التصدي لنهتااكت امللكية الفكرية. وتسعى ل املعنّية من أأجامللكية الفكرية، يف التعاون والتنس يق مع واكلت اإ

جراءات العداةل  تصةلص اإىل رشح همام الرشطة امللكية التايلندية امل اوجه خب الورقة نفاذ امللكية الفكرية وتنس يق اإ ابإ
نفاذ و كفاءات  تكوينو   لفكرية.ة وزايدة الوعي ابمللكية االمتيزي بني السلع الأصلية واملقدّل يف جمال تدريب ال واكلت الإ

نفاذ حق املؤلف يف تركيا  تنس يق اإ

 مسامهة مقدمة من املديرية العامة حلق املؤلف، وزارة الثقافة والس ياحة، أأنقرة، تركيا

ّن القانون رمق امللخص:  ات هيئال أأّما اخلاص ابملصنفات الفكرية والفنية هو القانون الأسايس حلق املؤلف يف تركيا.  5846اإ
املديرية العامة حلق املؤلف ووزارة ادلاخلية والرشطة  :هييف احلكومية الرئيس ية العامةل يف جمال حق املؤلف يف تركيا 

 الوطنية والقضاء ووزارة امجلارك والتجارة.

ّ  لصياغةويف حماوةل  لس سق، أأنشئ جمس ياسات مشرتكة بني الكياانت العامةل يف جمال امللكية الفكرية وضامن تنفيذ مت
الورقة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اجمللس وضع و ، 2008تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية عام 

 .2018-2015 للفرتة والصناعية

دارة التسجيل وعالم ضطلعوت منع هبدف صدار الشهادات لإ املراقبة )ابندرول( ونظام  ةاملديرية العامة حلق املؤلف حاليا ابإ
نفاذ معل  يرّس وت املؤلف،  حقىل عالتعدايت  فهيا التحقيق و  املؤلف حقعىل التعدايت بشأأن ش يالتفت يف وحدات الإ

 بشلك فعال ومهنجي.ملرتكبهيا واملالحقة القضائية 

نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ودور املكتب الوطين للملكية الفكرية  تنس يق اإ

عداد: د. تران يل هونغ، مدير مكتب الشؤون الإدارية، املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انم،  مسامهة من اإ
 فييت انم هانوى،

نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم، يف امللخص:  توجز هذه الوثيقة التطورات الأخرية يف جمال تنس يق املبادرات املعنية ابإ
وتتناول  لتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(. س ياق هجود البالد الرامية لضامن الامتثال
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( 389الوثيقة دور اللجنة التوجهيية الوطنية املعنية مباكحفة الهتريب والزتييف والغش التجاري )اللجنة التوجهيية الوطنية 
سهاماهتا يف حامية حقوق املس هتلكني وبيئة الأعامل ا لتجارية، وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وتشري املنشأأة حديثًا واإ

ىل مبادرات أأخرى، مثل تبادل ادلمع التقين والتدريب واملوارد بني مكتب فييت انم للملكية الفكرية وطائفة  الوثيقة أأيضا اإ
نفاذ امللكية الفكرية. ومن خالل هذه الآليات، حتقق تقدم كبري يف نفاذ حقوق امللكية متنوعة من الواكلت املعنية ابإ  جمال اإ

 الفكرية وحاميهتا يف فييت انم صوب هتيئة بيئة أأكرث مالءمة للملكية الفكرية.

WIPO/ACE/12/6 

 
 يف منازعات امللكية الفكرية يف مص الإجراءات القضائية الفعاةل

عداد أأ. د./ حسام ادلين عبد الغين  الصغري أأس تاذ القانون التجاري  من اإ
  جامعة حلوان، مص -ومدير املعهد الإقلميي للملكية الفكرية لكية احلقوق 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وقد أأوحضت أأن حامية حقوق امللكية  امللخص: تتناول ادلراسة الإجراءات القضائية الفعاةل لإ
ىل مرتبة املبادئ ادل نفاذها ارتفعت اإ وأأن القضاء املصي لعب دورًا ابرزًا يف  2014س تورية يف ظل دس تور الفكرية واإ

نفاذها قبل صدور القوانني املنظمة لها حيث اجهتدت احملامك يف توفري امحلاية املدنية لتكل  حامية حقوق امللكية الفكرية واإ
ىل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداةل. وعرضت ادلراسة التطور  الترشيعي لقوانني امللكية الفكرية احلقوق استنادًا اإ

وحىت صدور قانون امللكية الفكرية احلايل. كام أأوحضت أأن النظام القضايئ  1939بدءا من صدور أأول قانون ينظمها س نة 
ىل ثالثة: احملامك القضائية، القضاء الإداري، احملمكة ادلس تورية العليا. كام تناولت وسائل امحلاية  املصي تتعدد فروعه اإ

نشاء احملامك الاقتصادية ا لقضائية حلقوق امللكية الفكرية: امحلاية املدنية، وامحلاية اجلنائية، وامحلاية الوقتية، وعرضت لتجربة اإ
نشاء احملامك  واختصاصها بنظر منازعات امللكية الفكرية وجناهحا يف معاجلة كثري من أأوجه القصور يف النظام القضايئ. ويعد اإ

نشاء قضاء متخصص يف جمال امللكية الفكرية يف املس تقبل.الاقتصادية حبق خطو  جيابية هامة حنو اإ  ة اإ
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 اإجراءات فّعاةل للمحامك يف جمال امللكية الفكرية يف بامن

عدادمسامهة  دواردو أآيو برادو اكانلس، رئيس حممكة العدل العليا، بامن سييت، بامن من اإ  الس يد خوس يه اإ

قضاة  عىلالإجراءات املدنية املتعلقة ابمللكية الفكرية  عرض من شأأهنا أأن تكفل تدابرياعمتدت مجهورية بامن امللخص: 
بغية الإرساع يف  ؛ن الإجراءات الشلكية غري الالزمةع والبعدة يفعال الو  ابلبساطةجراءات الإ  تتسم هذه متخصصني.

 تسوية للمنازعات.

تطبيق أأساليب  من خالل لأحصاب حقوق امللكية الفكرية، يقدمنظام لالإجراءات اجلنائية  بامنيف اس ُتحدث مؤخرا  كام
 عن الأرضار اليت حلقت هبم. وتعويضات ةرسيع حلولبديةل لتسوية املنازعات، 

 كفاءة وفعالية الإجراءات أأمام احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا

عداد ادلكتور ديرت براندل، رئيس احملمكة الاحتادية للرباءا  ت، سانت غالن، سويرسامسامهة من اإ

امللخص: تتبع احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا هنجا معليا وواقعيا للغاية. لك قضية متثل مشلكة يتعني حلها. وأأفضل 
ليه احملمكة هو مساعدة الطرفني حل ن أأول ما تطمح اإ ىل تسوية. وذلكل، فاإ ، بطبيعة احلال، هو اتفاق الطرفني، والتوصل اإ

جراء تقيمي أأويل للقضية. ويف حاةل الإخفاق  ىل اإ ىل تسوية يف مرحةل مبكرة من الإجراءات، وذكل استنادا اإ عىل التوصل اإ
ىل تسوية، فاإن هدف احملمكة يمت  ثل يف اإصدار حمك مناسب يف فرتة زمنية معقوةل بتاكليف معقوةل. وتبني هذه يف التوصل اإ

 الورقة كيف متيض احملمكة قدما لبلوغ هذه الأهداف.

WIPO/ACE/12/7 

 

 –أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص 
 ملخص معيل

عداد ادلكتورة أأانبيل بينيت ، قاضية سابقة يف حممكة أأسرتاليا وثيقة من اإ

الفدرالية، س يدين أأسرتاليا، والس يد سام غراانات، قاض مبحمكة الاس تئناف 

 غمكة العدل يف بنيلوكس، لوكسمبوريف أأنتويرب، بلجياك، وحم

ُأعد ادلليل بشأأن أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص، املزمع نرشه من جانب مؤمتر : امللخص
لهاي للقانون ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، هبدف تزويد أأعضاء الهيئة القضائية ومماريس همنة 

تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف منازعات امللكية الفكرية. وقد اتسم هذا ادلليل القانون بصورة عامة بلمحة عن كيفية 
ىل ادلليل بوصفه خطوة هامة تساعد مس تخدميه عىل  بوضوح اللغة، وسهوةل الاس تعامل، وبساطة الشلك. وينبغي النظر اإ

ىل تفضيل مهنج معني يف مسائل حل القضااي املتعلقة بقانون امللكية الفكرية عرب احلدود. وليس يف هذا ادلليل ما  يدعو اإ
ىل مساعدة القضاة  منا هيدف اإ ذ يلقي الضوء عىل املسائل الأساس ية يف هذا اجملال املعقد، اإ نه، اإ املضمون القانوين، بل اإ

 واحملامني يف بدلان كثرية خمتلفة عىل اختاذ قرارات مس تنرية.

WIPO/ACE/12/8 

 

نفاذ يتعلق فامي اخلاص ادلويل القانون بشأأن لهاي مؤمتر أأعامل  ابإ
  الفكرية امللكية حقوق

عداد مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص، لهاي، هولندا   وثيقة من اإ

مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص هو منظمة حكومية دولية تعمل عىل توحيد القانون ادلويل اخلاص. امللخص: 
ومتتد وليته لتشمل مجيع نوايح القانون ادلويل اخلاص، مبا يف ذكل التعاون عرب احلدود بشأأن مجموعة واسعة النطاق من 
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية املسائل املدنية والتجارية، ويف ضوء هذه اخللفية، ي  نشط مؤمتر لهاي أأيًضا يف الأمور املتعلقة ابإ
عرب احلدود. ومن شأأن اتفاقيات القانون ادلويل اخلاص وغريها من الصكوك اليت وضعها مؤمتر لهاي وأأعامل هذه املنظمة 

نفاذ هذه الصكوك وتطبيقها يف أأكرب قدر ممكن من الأنظمة القانونية تيسري نفاذ امللكية الفكرية عرب احلدود ومن  فامي خيص اإ اإ
 مث الإسهام يف حامية امللكية الفكرية عاملًيا.

وتوحض هذه النظرة العامة املوجزة كيف يسهم مؤمتر لهاي يف حتقيق هدف املعاجلة الفعاةل لأوجه التداخل بني القانون 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود.ادلويل اخلاص وقانون امللكية الفكرية، خاصة عن طريق الهنوض   ابلأعامل املتعلقة ابإ

 

WIPO/ACE/12/9  

 

  مقارابت التعدي عىل العالمات التجارية عرب الإنرتنتدراسة يف 
عداد ادلكتور فريديريك موس تريت،  زميل ابحث، جامعة وثيقة من اإ

كسفورد  ةاملتحد اململكة ،وأأس تاذ زائر يف لكية كينغز، لندن ،أأ

تقدم هذه ادلراسة نظرة عامة عن املقارابت احلالية ملسأأةل التعدي عىل العالمات التجارية عرب الإنرتنت وتركّز  امللخص:
 املدنيةبشلك خاص عىل س بل الرد احملمتةل عىل بيع املنتجات املقدلة عرب الإنرتنت. وتس تعرض ادلراسة س بل الانتصاف 

، وتقدم اخليارات البديةل املرتبطة الإلكرتونيةوء عىل مواطن ضعفها يف البيئة املتاحة وتسلط الض واجلنائية والإدارية
رشادات سؤولية الوسطاءمب  ىل اإ  موحدة.  والتدابري الطوعية، وما ينجم عن ذكل من حاجة اإ

WIPO/ACE/12/10  

 

الرتتيبات املؤسس ية ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل 
 الأعضاء يف الويبوالإنرتنت يف ادلول 

يطاليا ومجهورية كوراي واتيلند واململكة املتحدة  عداد اإ مساهامت من اإ
 امجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم السيامنئيةويوروبول و 

يطالي  الإنرتنت عربحقوق امللكية الفكرية عىل  التعدايتيف ماكحفة  اجتارب اإ

عداد مسامهة وادلكتور ، ةاملالي ةطالرش توزي، رئيس الوحدة اخلاصة محلاية امللكية الفكرية،  فينشزنو الكولونيل من اإ
ستيفانو فااكري، مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائية، وزارة 

يطالي  االس ياسات الزراعية والغذائية والغاابت، روما، اإ

يطاليا، ويه تعمل حتت  Guardia di Finanza"املالية " الرشطةامللخص: تعد  نفاذ القانون يف اإ أأحد الأهجزة املعنية ابإ
اإرشاف هيئة عسكرية تمتتع بصالحيات حمددة يف الشؤون الاقتصادية واملالية، استنادا اإىل سلطات خاصة ممنوحة لها 

هات املعنية؛ هبدف احلد بصورة ملموسة من مس توايت مبوجب القانون. وقد الزتمت الرشطة املالية ابلتعاون الوثيق مع اجل 
يطاليا ويف الاحتاد الأورويب. يف عام  (. ويتأألف SIAC، أأنشأأت نظام معلومات ملاكحفة التقليد )2014السلع املقدلة يف اإ

حصائية، كام حتتوي عىل صور  النظام من منصة تكنولوجية متاكمةل مزودة بقاعدة بياانت حتتوي عىل معلومات اترخيية واإ
حالت تتعلق ابملرافق بشأأن العالمات واملنتجات مُجعت لغرض الاس تخدام العميل الفعال. وجيري  وواثئق ومعلومات واإ

اخملصص  ("COLIBRI"كوليربي املكتبة الإلكرتونية للوسوم التجارية املزّورة )الآن اس تكامل املراحل الهنائية من تطبيق 
جراءات  أأن قأأن هذا التطبيذلات الغرض، ومن ش  عربامللكية الفكرية عىل  التعديضد  حمددة الأهدافيسهل اختاذ اإ

  اجلديدة للتقليد. اجلهبةاليت متثل الآن  ش بكة الإنرتنت،

الهتديدات اليت تواجه اس تدامة حقوق  رطأأخالاجامتعي أأحد  التواصل عىل الإنرتنت وعىل ش باكت التقليد ممارسة عدتو 
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واهجة الاس تجابة الأكرث فعالية ملأأحد صور بل. وميثل التعاون مع أأحصاب حقوق امللكية الفكرية املس تق يف امللكية الفكرية 
ماكنية س تكشاف أأمر مطلوب للمدفوعات لالإلكرتونية النظم زايدة التعاون مع العاملني يف جمال  كام أأنهذا التحدي.  اإ

نفاذالأموال" يف  تعقبهنج " اعامتد معليات زايدة العمليات الرسية، مثل  املس تحسنمن  كذكل،. جمال الإ
 .الصوري الرشاء

ن  يه السلطة اخملتصة يف  مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائيةاإ
جرت مديرية املسؤوةل عن منع وماكحفة تزوير املنتجات الغذائية. وأأ  وزارة الس ياسات الزراعية والغذائية والغاابت

 منتِّجًا.  25 190منتجًا وفتشت  53 427معلية تفتيش وحفوص حتليلية، وحفصت  48 000، 2016 التفتيش يف عام

وقدمت مديرية التفتيش أأجوبة فعاةل للمشالك املرتبطة ابنتشار التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت، ويه تعمل 
قامة عالقات تعاون ومذكرات لزايدة فعالية صكوك الاحتاد الأورويب ا لتنظميية واس تحداث أأمناط معل جديدة من خالل اإ

احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية ابلتعاون مع أأبرز منصات التجارة الإلكرتونية مثل اإي يب  تسميات املنشأأ تفامه محلاية 
 وعيل اباب وأأمازون. 

 لنتشار السلع املقدلة عىل الإنرتنت الرتتيبات املؤسس ية املنفذة يف مجهورية كوراي للتصدي

عداد الس يد لمي جون مكتب امللكية الفكرية  يونغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة الأطراف،-مسامهة من اإ
 ، داجيون، مجهورية كوراي(KIPO)الكوري 

انتشار السلع املقدلة عىل تقع عىل عاتق مكتب امللكية الفكرية الكوري مسؤولية التصدي للرضر النامج عن امللخص: 
 نطاق واسع. وملعاجلة هذه املشلكة بفعالية، مت تنفيذ العديد من الرتتيبات املؤسس ية واس تخداهما.

نفاذ القانون يف SIPوأأنشأأ مكتب امللكية الفكرية الكوري رشطة حتقيق خاصة ) ( معنية ابلعالمات التجارية لتحسني اإ
نفاذ القانون عىل الإنرتنت لتنظمي صفقات بيع السلع املقدلة عىل الإنرتنت املشتبه جمال السلع املقدلة، وُشلّكت فرقة مع ل لإ

بالغ عن IPOMSفهيا. كام أأقام مكتب امللكية الفكرية الكوري نظامًا لرصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ) ( ومركز اإ
 السلع املقدلة وجملسًا ملاكحفة التقليد.

م ىل العداةل. ومن الرضوري امليض قدمًا حنو حتسني التعاون ادلويل ومع ذكل، توجد قيود حتد من اإ اكنية تقدمي اجملرمني اإ
 هبدف توقيف اجملرمني وعرقةل مصادر توزيع السلع املقدلة. 

ىل أأقىص حد لإنشاء نظام يعزز الابتاكر الأصيل ومنع  ويعمل مكتب امللكية الفكرية الكوري ابس مترار عىل رفع هجوده اإ
  املقدلة وتوزيعها وبيعها، وخيطط لتوس يع نطاق هذه املساعي. تسويق السلع

 لتايلند  العام املدعيمكتب  وهجة نظرامللكية الفكرية عرب الإنرتنت:  التعدي عىلقضااي  التقايض يفحتدايت 

عداد دارة امللكية الفكرية و  ة يفعام يةدع مالس يدة دوانغبورن تيتشاكومتورن،  مسامهة من اإ ، ادلويل يالتجار التقايض اإ
 اتيلند مكتب املدعي العام، ابنكوك،

نفاذ الفعال حلقوق امللكية  .امللخص: واهجت اتيلند عىل مر الس نني مسأأةل التعدي عىل امللكية الفكرية ىل الإ ذلكل يُنظر اإ
هجة أأخرى، ثبت أأنه  الفكرية يف اتيلند مكهمة ذات أأولوية عليا وواحدة من القضااي اليت يتعني حلها عىل وجه الرسعة. من

يصعب التقايض بشأأن التعدي الإلكرتوين بسب الطابع العابر للحدود الوطنية لهذا الفعل وصعوبة احلصول عىل دليل 
نفاذ القانون يف سلطات عمتد ت و مادي.  عىل حتسني التعاون عىل الصعيدين الوطين وادلويل. وهناك أأيضا حاجة  اتيلنداإ
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ىل أأن تتيح  الأكرب  القضاايوتس هتدف  جمديةمن اختاذ قرارات  ليمتكنوادا من احلرية للمدعني العامني مزي اتيلندواحضة اإ
حلل املشلكة. ومن املهم أأن نفهم ونعتقد أأن التعدي  اأأساس ي اتعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية أأمر يُعترب  وأأخرياوالأمه. 

 بطريقة مس تدامة. التعديالقضاء عىل أأنشطة  عىلعىل امللكية الفكرية مسأأةل خطرية. وسيساعد هذا الفهم كثريا 

 أأوامر جحب املواقع الش بكية: جتربة اململكة املتحدة
نفاذ حق املؤلف مسامهة  لزيابيث جونز، مديرية اإ عداد الس يدة اإ امللكية الفكرية، مكتب امللكية الفكرية، نيوبورت، و من اإ

 اململكة املتحدة

نرتنت  تلزم مزوديعددًا من الأوامر القضائية  ،يف الأعوام الأخرية ،أأصدرت حمامك اململكة املتحدةامللخص:  خدمات اإ
ىل مواقع ش بكية حمددة حبجب وصول  حمددين  امللكية الفكرية. واكنت قضية رشكةتنهتك حقوق املشرتكني اإ

Twentieth Century Fox Film Corp & Ors ة ضد رشكBritish Telecommunications Plc  ،
مبثابة اختبار ابلنس بة لكربايت EWHC 1981 (Ch )))حمكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز الأموال مب [، دائرة2011]

املشرتكني وصول  حبجب( BTرشكة بريتيش تيليكوم ) يلزمأأمر قضايئ  جنحت يف اس تصداراس توديوهات الأفالم اليت 
ىل  دو خدمات الإنرتنت عىل الأوامر امللمتسة. . ومنذ هذه القضية الأوىل، مل يعرتض مزوNewzbin2 ش بيك امسهموقع اإ

ومىت اكنت وقائع الطلبات مشاهبة للقضااي اليت ُأصدرت فهيا أأحاكم علنية مسببة، اكن اس تصدار معظم الأوامر القضائية 
دارية.  جراءات اإ يف قضيهتا ضد  Cartier International AG & Orsلبت رشكة ا، ط2014ويف نومفرب عن طريق اإ

صدار أأمر قضايئ يلزم  British Sky Broadcasting Ltd & Ors [ ،2014 ،](EWHC 3354 (Chرشكة ابإ
ىل مواقع ش بكية تبيع سلعًا تنهتك العالمات التجارية لرشكة اكرت حبجب خدمات الإنرتنت  مزودي وتكتيس . ييهالوصول اإ

ىل  النوع من أأوامر جحب ذكل  رصاحة عىلعدم وجود أأي ترشيع ينص تكل القضية أأمهية خاصة يف اململكة املتحدة نظرًا اإ
التدابري املتاحة لأحصاب احلقوق من حيث الأوامر أأداة قمية  تكل تعدّ العالمات التجارية. و  اليت تُنهتك فهياواقع الش بكية امل

نفاذها يف اململكة املتحدة،   فةوتلكًا كبري هجدًا  ولكن يقتيض اس تصدارهامن أأجل حامية حقوقهم املتعلقة ابمللكية الفكرية واإ
ل ضد  الف، عالية لهيا اإ  .رضراً  الانهتااكتأأشد املواقع الش بكية اليت ترتكب يُلجأأ اإ
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 يوروبول  جتربة -ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت تالرتتيبات اليت تتخذها املؤسسا

عداد الس يد كريس فانس تينكيست، قائد فريق، الئتالف املنسق  للتصدي للتعدايت عىل امللكية الفكرية مسامهة من اإ
(IPC3يوروبول، لهاي، هولندا ،) 

ل تندرج مضن هتديدات اجلرامئ ذات الأولوية يف الاحتاد الأورويب  جلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكريةامللخص: رمغ أأن ماكحفة ا
هنا تظل مسأأةل هامة ابلنس بة اإىل 2021-2018للفرتة  )يوروبول( ورشاكئه من سلطات  مكتب الرشطة الأورويب، فاإ
نفاذ  القانون. اإ

طار يوروبول الئتالُف املنسق ملاكحفة اجلرمية املاسة ابمللكية الفكرية )ائتالف2016ففي عام  ( هبدف IPC3 ، أأنشئ يف اإ
ة تيسري الاس تعانة الاكمةل بقدرات يوروبول التشغيلية والاسرتاتيجية يف جمال التصدي للتعدايت عىل حقوق امللكي

IPCالفكرية. ويبوئ ائتالف 
3

مكتب يوروبول ماكنة املرجع الأورويب املركزي للمعارف واخلربات املتخصصة يف معليات  
ىل موقع أأفضل  التحقيق يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ويزيد يف الوقت ذاته القدرات التنس يقية دلى يوروبول ويؤههل اإ

أأحصاب املصلحة املتعددين، مثل هيئات قطاع الصناعة اخلاص ورابطات أأحصاب ميكّنه من احلصول عىل مساهامت من 
 .حقوق امللكية الفكرية

IPCوتؤكد أأحدث العمليات الناحجة اليت دمعها ائتالف
3

يف جمال التصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عىل  
نفاذ الق نفاذ الإنرتنت، عىل الأمهية احلامسة للتعاون ادلويل يف جمايل اإ انون والقضاء، ورضورة توثيق التعاون بني سلطات اإ

 اجملال. القانون وأأحصاب املصلحة املتعددين من القطاعني العام واخلاص العاملني يف هذا

 التدابري الطوعية لقطاعات الصناعات للحد من القرصنة عىل الإنرتنت

تشار العام، ورئيس حامية احملتوى العاملي يف الس يد دين ماركس، انئب الرئيس التنفيذي، وانئب املس مسامهة من 
 (، لوس أأجنلوس، الولايت املتحدة الأمريكيةMPAAامجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم السيامنئية )

امللخص: بلغت قرصنة املؤلفات احملمية حبق املؤلف مس توايت عالية للغاية نتيجة تنايم نطاق الإنرتنت وتوفره، وهو ما 
نفاذ التقليدية مبزجي من زايدة العروض الرشعية عىل الإنرتنتيطرح حتدايت  نفاذ. وتربز رضورة أأن تقرتن س بل الإ زاء الإ  اإ

وتدابري طوعية فعاةل من أأجل ختفيض املس توايت الإجاملية للتعدي عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت. والتدابري الطوعية، 
عًا من أأجل مواهجة الأشاكل املتغرية من القرصنة عىل الإنرتنت. ول تعود هذه خالفًا للقوانني واللواحئ، قابةل للتكييف رسي

التدابري ابلفائدة عىل أأحصاب احلقوق فقط، بل كذكل عىل وسطاء الإنرتنت وموفري اخلدمات واحلكومات ومس تخديم 
نرتنالإنرتنت. وينبغي ابلتايل أأن تشجع احلكومات التدابري الطوعية كوس يةل هممة ملواهجة قرص   .تنة حق املؤلف عىل الإ

WIPO/ACE/12/11 

 

 املواطنون الأوروبيون وامللكية الفكرية: التصور والوعي والسلوك
عداد الس يد ابول ماييري، مدير  املرصد الأورويب للتعدايت عىل وثيقة من اإ

، كتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، التابع مل حقوق امللكية الفكرية

س بانيا أألياكنيت،  اإ

( عىل نطاق الاحتاد EUIPO) مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةتظهر دراسة اس تقصائية جديدة أأجراها  امللخص:
قباًل مزتايدًا عىل اس تخدام العروض الاحتاد الأورويب الأورويب تأأييدًا واسعًا حلقوق امللكية الفكرية يف أأوساط مواطين  واإ

لهيا دراسة اس تقصائية مماثةل أأجراها هذا  الرمقية القانونية. وتؤكد هذه ادلراسة الاس تقصائية النتاجئ العامة اليت خلصت اإ
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 . 2013املكتب يف عام 

زاء رشاء املنتجات املقدّل  ة، لس امي يف أأوساط الش باب. بيد أأن هذه ادلراسة تظهر أأن هناك فامي يبدو مزيدًا من التسامح اإ
ذا  ن هؤلء الش باب رصحوا بأأهنم يرون أأن من املقبول، يف ظل اس مترار الأزمة الاقتصادية، رشاء منتجات مقدّلة اإ بل اإ
ىل احملتوايت الرمقية عن طريق  اكن سعر املنتج الأصيل ابهظًا للغاية. وذكر عدد كبري من الأشخاص أأهنم يفضلون النفاذ اإ

ونية أأو مرخص لها لكاّم أأتيح هلم خيار بتلكفة يف املتناول. غري أأن اللبس يزداد بشأأن حتديد ما يشلك مصدرًا خدمات قان
لكرتونيا يبيع منتجات أأصلية. وقد واظب املكتب منذ نرش دراسة عام  عىل اختاذ العديد من  2013قانونيًا و/أأو متجرًا اإ

ىل نتاجئ تكل ادلراسة وامل  وهجة مبارشة اإىل مواطين الاحتاد الأورويب.الإجراءات املستندة اإ

WIPO/ACE/12/12 

 
تقيمي  –أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية 

 السلوكيات وفعالية محالت التوعية
عداد الس يد مايك لكوب، خبري استشاري مس تقل يف حبوث  وثيقة من اإ

، Actualise Research Services املس هتكل والرئيس التنفيذي لرشكة

 حدةتويكيهنام، اململكة املت

عداد أأداة تقيمي ملساعدة ادلول الأعضاء فهيا عىل تقيمي سلوكيات املس هتلكني جتاه التعدي عىل  امللخص: طلبت الويبو اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ونُفِّّذ املرشوع  مسامهة مالية  بفضلامللكية الفكرية وتقيمي فعالية محالت التوعية من أأجل اإ

رشادات وافية متكِّّن  وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة جبمهورية كوراي. قدمهتا والأداة عبارة عن منوذج اس تبيان مشفوع ابإ
عداد اس تبيان شامل برسعة وبساطة لأغراض حبوث املس هتلكني، وتيرّسِّ مقارنة البياانت املس تخرجة  املس تخدمني من اإ

النتاجئ الرئيس ية للأداة تقدير نس بة الساكن اذلين يس هتلكون أأنواعا معينة من السلع املتعدية،  من الاس تبياانت. ومن
ذاكء الاحرتام  وحتديد سلوكياهتم ودوافعهم، ومتابعة التغريات عىل مر الزمن، وتقيمي فعالية امحلالت الإعالمية يف اإ

 الفكرية. للملكية

WIPO/ACE/12/13 

 
سرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء أأنشطة التوعية وامحلالت الا

 الاحرتام للملكية الفكرية
عداد أأنتيغوا وبربودا واإثيوبيا وجورجيا وعامن وبريو؛  مساهامت من اإ

يطاليايف جامعة لينك اكمبوس من ابحثات و   روما، اإ

 وبربودا أأنتيغوا يف الفكرية امللكية احرتام بناء أأجل من للش باب التعلميية واملنافسات امحلالت

ةل براءات، مكتب أأنتيغوا وبربودا للملكية الفكرية والتجارة، وزارة الش عداد الس يدة رييك اكماتشو، ُمسّجِّ ون ؤ وثيقة من اإ
 القانونية، أأنتيغوا، أأنتيغوا وبربودا

ا من خالل توحض هذه الوثيقة جتربة أأنتيغوا وبربودا يف جمال بناء املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وبناء احرتاهم امللخص:
نفاذ القانون. فبالرمغ من أأن غياب  امحلالت واملنافسات التعلميية املوهجة اليت تس هتدف الش باب والقطاع اخلاص وموظفي اإ
ل أأن مكتب امللكية الفكرية  املوارد املالية والبرشية الاكفية ل يزال يشلك حتداي يف تعظمي نطاق وصول محالت التوعية، اإ

 لطرق الإبداعية لتعزيز التوعية.مس متر يف الاس تعانة اب

ثيوبيا  زايدة الوعي حول أأمهية امللكية الفكرية يف اإ

ثيوبي يشيت، املدير العام للمكتب الإثيويب للملكية الفكرية يف أأديس أأاباب ابإ عداد ادلكتور ماندفرو اإ  امسامهة من اإ
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ثيوبيا تناقش  امللخص: مس توى  زايدةاحرتام حقوق امللكية الفكرية من خالل زايدة الوعي. ويعد  لبناءهذه الوثيقة جتربة اإ
، هبذا النشاط عىل حنو فعالهذا املكتب  ليضطلعو الوعي أأحد اجملالت الرئيس ية لنشاط املكتب الإثيويب للملكية الفكرية. 

داراته يس تغل العالمات التجارية، ومديرية  ومديرية مديرية الرباءات ونقل التكنولوجيا، اليت تمتثل يف الأساس ية الأربع اإ
املعارف اجملمتعية، ومديرية امللكية الفكرية لأغراض التمنية. وقد ساعد دمج خدمات التسجيل حق املؤلف و حامية وتمنية 

هبا خمتلف املديرايت املكتب يف زايدة عدد التسجيالت. وبصف النظر عن  اضطلعتاخلاصة به مع أأنشطة التوعية اليت 
عامة الناس.  يف صفوفامللكية الفكرية حول مع خمتلف الهيئات العامة عىل زايدة الوعي  هساعد التنس يق اذلي أأقام، هذا

 ول يزال غياب املوارد البرشية واملالية يشلك حتداي يتعني التصدي هل.

ذاكء احرتام امللكية الفكرية وتوعية أأطفال املدارس: أأولوية تربوية يف جورجيا   اإ

 جورجيا ، ساكباتنيت، تبلييس،رئيس مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية ،نيكولوز غوغيليدسهن الس يد مسامهة م

ن توعية امجلهور يف جمال امللكية الفكرية وحتديد التوهجات ذات الأولوية يف س ياسة ادلوةل املتعلقة ابمللكية  امللخص: اإ
)"املكتب"(. وحّددت خطة معل املكتب  للملكية الفكرية مركز جورجيا الوطينالفكرية وتنفيذها هام يف صلب معل 

ذاكء احرتامتعزيز أأنشطة الابتاكر و  2018-2014 لفرتة امللكية الفكرية كتوهجات ذات أأولوية. واخُتذ قرار بتثقيف اجليل  اإ
غر بواسطة أأنشطة تربوية متنوعة. وحتقيقًا لهذا الهدف، أأعّد املكتب ابلتعاون  اجلديد والرشوع يف أأنشطة تروجيية منذ الصِّ

ىل الصف  مع مرشوع جورجيا للتعلمي الابتدايئ مواد للقراءة خمصصة لأطفال املدارس الابتدائية من الصف الثالث اإ
 اخلامس ونّظم دروسًا خاصة عن امللكية الفكرية تس هتدف مجموعات معّينة. 

 2016/2017لعام  امنعُ يف  الفكرية لطالب املدارس احرتام حقوق امللكيةالس ياحة و مسابقة 

ومديرة دائرة الابتاكر والأوملبياد خبرية تربوية يف املديرية العامة لتطوير املناجه ، د. مياء سعيد العزريمسامهة من 
 ، مسقط، ُعامنوزارة الرتبية والتعلمي ،العلمي

لقد حظي موضوع امللكية الفكرية يف سلطنة عامن ابهامتم واسع يف جمال التعلمي خالل العام ادلرايس املنصم مما امللخص: 
خرا، فنرش الوعي بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية اليت مت اعامتدها مؤ  لالبتاكريعد مثرة من مثار الاسرتاتيجية الوطنية 

ىل حتقيقها برامج الاسرتاتيجية. وقد متثلت  النشءبني  بشلك خاص واجملمتع بشلك عام اكن أأحد أأمه الأهداف اليت تسعى اإ
لسلع الأنشطة يف تطبيق مسابقة بني طالب املدارس يتنافسون من خاللها يف تصممي ملصقات حتث الس ياح عىل رشاء ا

ىل أأرضار حصية واقتصادية، وقد رافق تطبيق املسابقة عدد من الفعاليات  الأصلية وجتنب السلع املقدلة لأن ذكل يؤدي اإ
املصاحبة متثلت يف زايرات للمدارس وحمارضات توعوية للطالب واملعلمني، وفعالية جممتعية اس هتدفت الرشاحئ اخملتلفة يف 

ىل امجلهور. وقد  ابلإضافة أأنتجها الطالب، اجملمتع ومعرض مصاحب للرسومات اليت ىل املرسحيات واملسابقات املوهجة اإ اإ
ىل قطاع واسع من اجملمتع، وقد توج  عالمية واسعة يف وسائل الإعالم اخملتلفة لبث الرساةل اإ صاحب الفعاليات تغطية اإ

 وأأيضا من بعض رشاكت القطاع اخلاص. والويبالطالب الفائزون يف املسابقة يف اليوم العاملي للملكية الفكرية من قبل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلاهري   جتربة بريو -اإ

، املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية مديرة الرتوجي والتوزيع، ة اكرمني ساندوفالالس يد
(INDECOPIلامي ،)بريو ، 

( لتعزيز املعهدهذه الورقة اسرتاتيجية املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ) عرضتامللخص: 
ت طلقعنوان "مسابقة الصحافة الوطنية: تعزيز امللكية الفكرية"، اليت أأ ونرشها ب امللكية الفكرية بشأأن علومات امل
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 واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.و ية يف بري حتالف اسرتاتيجي مع غرفة التجارة الأمريك يف س ياق  2013 عام

املتعلقة الاسرتاتيجية اإىل حتفزي الاهامتم الصحفي بقضااي امللكية الفكرية وتشجيع الصحفيني عىل نرش املعلومات  هتدفو 
 ، وكأداةاقتصادهيمنو جملمتع ع من منافامللكية الفكرية مبا تقّدمه  يعزز الوعي العام، مما مللكية الفكرية يف وسائل الإعالماب
 القمية. ضافةلإ 

أأفالم واثئقية وتقارير مهنا معال ) 47متطلبات املشاركة وعرض لستيفاء  حصفيا تدريبا 462وعىل الصعيد الوطين، تلقى 
 عن امللكية الفكرية يف وسائط الإعالم. مقاةل 2555 حصفية( ونرش

  احرتام امللكية الفكريةأأبطال احلقيقة: اللعبة اليت تعّّل املراهقني

عداد ، جامعة لينك اتابحث الس يدة جيادا ماريننيس،و  الس يدة ستيفانيا ابراك والس يدة برونيال بوت مسامهة من اإ
يطاليااكمبوس  ، روما، اإ

ىل جادّ  يه "لعبة امللخص: أأبطال احلقيقة ذاكءة" هتدف اإ  ،عاما 16و 14اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  ،املراهقنيوعي  اإ
ظهر خماطر التقليد والقرصنة يف احلياة ت ية و ةل والأصلّ يط الضوء عىل قمية املنتجات الأص ابمللكية الفكرية وقضاايها، وتسلّ 
لقضااي امللكية الفكرية ول زال  ،يف الس نوات الأخرية، ضتعرّ الشاب اجليل  لأنّ حتديدا اليومية. وقد اختري هذا الهدف 

اللعبة الأوىل من  وتتاح املرحةلاجلديدة.  تالواسع لتكنولوجيات التصال هائية واس تخدامزايدة قوته الرش نتيجة  والتقليد
نhttp://truehunters.eu/en)جماان عىل الرابط  معلّمي حصاب املصلحة )وميكن لأ زيية والإيطالية. لك/(، ابللغتني الإ
كتيب املرشوع والكتاب الإلكرتوين اذلي عىل نرتنت عىل الإ أأن حيصلوا  اللعبة، يف اس تخدام نيغبار الاملدارس الثانوية( 

ىل تسهيل اس تخدام هذه اللعبة اجل  .هاف ي تكي وس بل ة ادّ هيدف اإ
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نفاذ حقوق امللكية  الترشيعيةاملساعدة  اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ
 الفكرية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت  تُلقي امللخص: هذه الوثيقة الضوء عىل السامت الرئيس ية للمساعدة الترشيعية يف جمال اإ
ذاكء " 17رمق من خالل برانجمها )الويبو( ضطلع هبا أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية ت الاحرتام للملكية الفكرية". اإ
طار  الوثيقة دفهتو  ىل تقدمي حملة عامة عن اإ مهذه املساعدة ونطاق ومضمون اإ لولية اللجنة الاستشارية  وفقاً  اليت تُقد 

نفاذ، مبا يامتىش مع النتيجة املرتقبة أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية )" 2.1ھ املعنية ابلإ
طار التو   .توصيات أأجندة الويبو للتمنيةمن  45صية الفكرية"( عىل النحو احملدد يف برانمج الويبو ومزيانيهتا، ويف اإ

 ]هناية الوثيقة[


