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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   4102مارس  5اإ

 
 

 ثقافة احرتام امللكية الفكرية" إنشاء" من أجل املشروع الوطنيجتربة كوستاريكا: 

عداد  ميينيثلويس من اإ دارة ، رئيسة ث، املدير العام لسجل كوس تارياك الوطين، وغابرييال ثونييغا بريمودييثسانش  خ اإ
 *يف جسل كوس تارياك الوطين تخطيط املؤسيسال 

يف طريقة فهم ومعاجلة موضوع امللكية الفكرية. جذراي خالل الأعوام امخلسة عرش الأخرية، شهدت كوس تارياك حتول  .0
ل مجموعة حمدودة من املس تخدمني، صار موضوعا هيم البدل بأأرسه، اس ية بصورة أأسفبعد أأن اكن هذا املوضوع ل هيم  اإ

 واكتسب أأمهية وطنية كبرية.

ن وزارة العدل والسالم،  .4 والسجل الوطين عىل وجه ة الوطنيامللكية الفكرية الهيئة املسؤوةل عن  بصفهتاومن مث، فاإ
قوق اجملاورة، اضطلعت بعملية هممة لتجديد هذه حق املؤلف واحلوجسل امللكية الصناعية واذلي يضم جسل التحديد، 

أأداء هممهتا املمتثةل يف اتباع هنج متكهنا من ، ملزيانيةأأدوات لوضع او حديثة بغية تزويدها بأأدوات قانونية وتكنولوجية  الكياانت
زاء امللكية الفكرية  .متاكمل اإ

حق املؤلف و  الفكريةامللكية   لتنظميالبدل، اعمتدان مجموعة من القوانني واللواحئ يؤمن هبا اليت ومتاش يا مع هذه الرؤية  .3
ومن أأمهها الانضامم مؤخرا ، معايري امحلاية ادلوليةاليت تراعي مجموعة من القواعد القوانني عىل  . وتنص تكلواحلقوق اجملاورة

ىل معاهدة بيجني  ىل املصنفات ، ومعاهدة مراكش 4104يونيو  42يف املوقعة  الأداء السمعي البرصيبشأأن اإ لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  42املوقعة يف ، املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

 .4103 يونيو

لعاملية للملكية الفكرية، املنظمة ايف الوقت املناسب اليت تقدهما السخية وبفضل املساعدة توفر هذه الأدوات، مع و  .2
جراءات واقعية. وابتاكريةقوية وضع السجل الوطين خطط معل  ىل اإ  تتيح لكوس تارياك ترمجة رؤيهتا اجلديدة اإ

                                                
*

آراء أأمانة الويبو ا  آراء املؤلفني ول تتطابق ابلرضورة مع أ  أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.لآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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براز العمل اذلي جتريه كوس تارياك ومن الأمهية مباكن، عىل وجه اخلصوص،  .5 يف جمال بناء وتوطيد دعامئ ثقافة احرتام اإ
بداعاته ومنتجاته الفكرية كأداة للتمنية.  لمتكني البدل من قميةوحنن نؤمن بقوة التعلمي والتدريب كوس يةل امللكية الفكرية.  ويف اإ

للتدريب والتوعية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مشاريع وخططا معينة يقود جسل امللكية الصناعية وجسل هذا الصدد، 
عاهد التعلمي العايل وغريها من املعاهد العامة الثانوية ومدارس امل طالبو  المتدرسالأطفال يف سن  يشمل نطاقهاوالرتوجي 

 واخلاصة، وحىت الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، أأرادت حكومة كوس تارياك أأن تكون مثال حيتذى .2 ىل به ويف جمال اإ ، وترمجت رغبهتا تكل اإ
آليات واقعية:  ثالث أ

طار قانوين حديث للحامية،  - جراءات بلك خفر قانون  وعىل وجه اخلصوص، نذكراعامتد اإ نفاذ حقوق امللكية اإ اإ
نفاذ. الوطنية القضائية اتسلطال اذلي منح الفكرية   أأدوات قيّمة يف جمال الإ

 عىل عاتقهااحلكومة املركزية باكملها  حتملويقيض بأأن احلكومة املركزية الربجميات يف حامية قنن يمرسوم  اعامتد -
بغية الامتثال لأحاكم حق املؤلف اليت ينص الاس تخدام غري القانوين لربامج احلاسوب، بلك جدية هممة منع وماكحفة 

نفاذ، علهيا قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  جراءات الإ امتثال للأحاكم ذات الصةل يف وتعديالته وقانون اإ
، وكذكل الأحاكم اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(ولية، مبا فهيا التفاقات ادل

 الأخرى يف القانون الوطين املعمول به.

املنشأأة رمسيا مبوجب املرسوم التنفيذي  (CIPPI) اللجنة املشرتكة بني الواكلت محلاية امللكية الفكريةتشكيل  -
من اجلريدة الرمسية والصادر  433املنشور يف العدد رمق  J-COMEX-MICIT-SP-H-35631رمق 

 .4112 ديسمرب 0 يف

أأمه هيئة يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين،  اللجنة املشرتكة بني الواكلت محلاية امللكية الفكريةتكون  وقد .7
 مكنصة للحوار مع القطاع اخلاص. لفتتاهحاسواء بسبب متثيلها للقطاع العام أأو 

خمتلف  بني كرب بصفة عامةالتنس يق بني الواكلت بغية المتكني من توليد معل أأ  أأداءتدعمي وقد أأنشئت هبدف  .2
اليت تتأألف وغايهتا الرئيس ية يه تعزيز قنوات التنس يق والتعاون بني املؤسسات الكياانت احلكومية يف قضااي امللكية الفكرية. 

هبدف تقدمي املشورة واملساعدة يف التطبيق الفعال ، املناسبيف الوقت  ،غريها من الكياانت واملنظامت العامة واخلاصةو مهنا 
 للترشيع اذلي ينظم امللكية الفكرية يف كوس تارياك.

 من:اللجنة املشرتكة تكل  وتتأألف

التالية: وزارة العدل، ووزارة التجارة اخلارجية، ووزارة الأمن العام، ووزارة العمل ممثل للك من الوزارات  -
 والتكنولوجيا.

ممثل للك من الهيئات الإدارية التالية: السجل الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وجسل امللكية و  -
 الصناعية، واملديرية العامة للجامرك التابعة لوزارة املالية.

 Escuela) القضاءومعهد العامة، وهجاز التحقيق القضايئ، النيابة لهيئات التالية: من اللسلطة القضائية  ممثلو  -
Judicial). 
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جراءات أأخرى هممة لتعزيز حقوق امللكية الفكرية  .2 آنفا، اختذ بدلان اإ ىل هذه الراكئز الثالث املذكورة أ وابلإضافة اإ
ذاكء احرتاهما، ومن أأمه هذه اوالهنوض هب  لإجراءات:ا واإ

 افتتاح مبىن امللكية الفكرية اجلديد .أألف

الافتتاح الس يدة  تمبىن امللكية الفكرية اجلديد، وهو من أأحدث املباين يف بدلان. وحرض  4104يناير  42افتتح يوم  .01
اليت متكن املثىل ويوفر هذا املبىن اجلديد الظروف من كبار املسؤولني. وعدد رئيسة امجلهورية لورا تشينتش يا مرياندا 

ليه التكنولوجيا، س بل الراحة موظفي ماكتب امللكية الفكرية من أأداء أأعامهلم مس تفيدين من مجيع  وهو وأأحدث ما توصلت اإ
 أأفضل للمس تخدمني.عىل تقدمي خدمة دون شك يساعد ما 

بني الواكلت  اللجنة املشرتكةواملس تخدمني ووسائل الإعالم وأأعضاء  وظفنيمجع من املوقد مت الافتتاح مبشاركة  .00
 من املدعويناحتاد الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية والهيئات الإدارية، وكثري وأأعضاء  (CIPPI) املعنية ابمللكية الفكرية

 .الآخرين

 (ENPIالاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ) .ابء

التفاق املعمتد يف املؤمتر الوزاري الأول لأمرياك الوسطى بشأأن  عنالاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  انبثقت .04
يف غواتاميل، بناء عىل طلب وزارة العدل والسالم  4101ديسمرب  4الس ياسات العامة وامللكية الفكرية، واذلي عقد يوم 

 وابلتعاون مع الويبو.

وتطوير  ملكية الفكرية، يف النشاط البحيثلل ويمتثل الهدف العام لالسرتاتيجية يف "تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي  .03
بداعية،  جياد وعي دلى امجلهور بشأأن أأمهية امللكية الفكرية، والاس تفادة مهنا يف الأعامل واملبادرات الإ عىل حنو ميكننا من اإ

نتايج، وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية للبدل.  "زايدة القدرة التنافس ية للقطاع الإ

ىل ت و  .02  أأهداف اسرتاتيجية: مخسةستند اإ

نتاج الوطين التشجيع عىل  -  من امللكية الفكرية.زايدة الإ

 لملكية الفكرية.ل تعزيز الإطار املؤسيس و  -

الهنوض بربامج التثقيف والتوعية اليت تتيح تغيري الثقافة الوطنية حبيث تظهر امللكية الفكرية كآلية لزايدة و  -
 التنافس ية.القدرة 

نفاذ و  - آليات اإ  امللكية الفكرية.حقوق حتسني أ

 وتقيمي تنفيذ الاسرتاتيجية.لرصد حتديد الآليات ادلامئة و  -

مبىن امللكية الفكرية اجلديد، وذكل للملكية الفكرية يف  كوس تارياكتحت أأاكدميية وافتُ رمسيا وقد قُدمت الاسرتاتيجية  .05
 يف ذكل العام.الفكرية ليوم العاملي للملكية الاحتفال ابكأحد أأنشطة ، 4104يف أأبريل 

وقد مت هذا احلدث وسط أأجواء احتفالية رائعة وشهد حضور مسؤولني كبار وطنيني ودوليني من أأبرزمه الس يد  .02
 جيفري أأونياما، انئب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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 (ACOPIللملكية الفكرية ) كوس تارياكأأاكدميية  .جمي

رمسيا  وفتحت أأبواهبا اللجنة املشرتكة بني الواكلت محلاية امللكية الفكريةمن أأاكدميية كوس تارياك للملكية الفكرية  انبثقت .07
معهد القضاء، ومعهد ويضم حاليا: نتيجة لحتاد مؤلف من كياانت عامة وخاصة، وطنية ودولية، ويه  .4104أأبريل  02يوم 

س تارياك، ووحدة الإدارة ونقل املعارف من أأجل الابتاكر، والاحتاد الوطين لصناعة وجامعة كو كوس تارياك التكنولويج، 
، والسجل للأعامل INCAEواحتاد همنيي امللكية الفكرية، ومدرسة ، امني يف كوس تارياكونقابة احمل، املس تحرضات الصيدلنية

 Tribunalالإدارية )مكة احملو ووزارة العمل والتكنولوجيا والتصالت، وغرفة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، الوطين، 
Registral Administrativo) وجملس تشجيع املنافسة، كوس تارياك، لة يتجار ال غرفة الو مرياك الشاملية، لأ ة يتجار ال غرفة ال، و

لتصال اخلاريج يف اجلامعة الوطنية، وجامعة اكرلوس الثالث يف مدريد، ووزارة العدل والسالم، ومكتب نقل التكنولوجيا وا
 واجمللس القضايئ لأمرياك الوسطى.

يف توعية امجلهور بأأمهية حامية امللكية الفكرية كأداة أأساس ية تعزز القدرة التنافس ية للقطاع اكدميية الأ ويمتثل هدف  .02
نتايج   للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والاجامتعية للبدل. مكحفزو الإ

نشاهئاوقد دأأبت منذ  .02 اذلين اعمتدوا عىل  اهئرشاك مع ابلتعاونه دملتدريب اذلي تقالارتقاء ابعىل العمل بفعالية عىل  اإ
نشاء ش بكة  فامي بيهنمالأاكدميية يف التواصل   قواعد بياانت الرشاكء. بدورها عىللتأأثريها  نظرا فعاليةيف غاية العن طريق اإ

للملكية الفكرية"، ويه وس يةل  كوس تارياكلنرشة الرمقية نصف الس نوية لأاكميية ، وتصدر "اوصورهتاشعارها  رتخسيكام  .41
عالمية   .عرب قواعد بياانت الرشاكءتنرش وتوزع عىل نطاق واسع  ومرنة ورخيصة تفاعليةاإ

ىل أأن  .40 تفعيل القادرين عىل اكدميية تلقت مؤخرا مساعدة من الويبو لإعداد املدربني الأ ومن الأمهية مباكن الإشارة اإ
 .يضم قطاعات شديدة التباين ويراعي مصاحلها مجيعا منوذج أأاكدميي فريد من نوعه

 أأنشطة وأأحداث أألف.

السجل الوطين يف لك  جيتذبوذلكل ، اجوانب احرتاهممن أأمه يف جمال امللكية الفكرية   املعرفةبناء يعترب التدريب و  .44
نشاء "ثقافة احرتام امللكية الفكرية"، وهو ما حتقق ابلفعل عام قطاعات خمتلفة هبدف تدريهبا وتوعيهتا ابمل وضوع، من أأجل اإ

 لويبو.لبفضل املساعدة الكبرية 

مجموعة من أأنشطة التدريب يف جمال امللكية الفكرية، تس هتدف جامعات وطنية ودولية  نُفذت، املبادرة تكلومتاش يا مع  .43
قلميية أأقميتخمتلفة، و   الأعوام الثالثة الأخرية:خالل ها من أأمه  أأيضا أأحداث اإ

قلميية الأوىل بشأأن امللكية الفكرية والرايضة .أألف  الندوة دون الإ

قلميية عام  .42 ىل  051وشارك فهيا أأكرث من  4104عقدت هذه الندوة دون الإ ضافة اإ ونظمها دوليني،  متحدثنيفردا اإ
 .للملكية الفكرية كوس تارياكوأأاكدميية  لويبوا و( ICODERوالرتفيه )للرايضة  كوس تارياكالسجل الوطين ابلتعاون مع معهد 

قلميية  .ابء  احرتام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطىلإذاكء الندوة الإ

قلميية  4103أأكتوبر  02فردا يوم  051اجمتع حوايل  .45 احرتام امللكية الفكرية يف أأمرياك لإذاكء للمشاركة يف الندوة الإ
 .ويبوالمبساعدة الوسطى، وقد نظم هذا احلدث 
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ىل موضوعات هممة من بيهنا:  .42 من منظور  والقرصنة للتقليدالواقع العاملي وتطرق املتحدثون الوطنيون وادلوليون اإ
وموقف  ،حق املؤلف ووقعهاجمال والقرصنة يف ، يف الإقلميوأأثرها  عىل امللكية الفكرية التعدايتدى امجلارك، وتقيمي م

دراكهم   .التوعية، وأأنشطة للموضوعاملس هتلكني واإ

 حول دور امجلارك والرشطة والقضاء، وماكتب امللكية الفكرية. مواضيعيةدورات كام عقدت  .47

 امللكية الفكرية يفالاجامتع التحضريي للخرباء رفيعي املس توى  .جمي

 أأمرياك الوسطى. من حبضور وفود بدلان 4103أأكتوبر  02يوم  هذا الاجامتع عقد .42

يف الاجامتع الوزاري  الاس تفادة مهناميكن صياغة توصيات واقرتاحات بشأأن امللكية الفكرية الاجامتع واكن هدف  .42
وزراء ونواب وزراء من بدلان أأمرياك الوسطى، وكذكل  وحرضه عقد يف اليوم املوايلاذلي الثالث لبدلان أأمرياك الوسطى، 

 عدد من كبار املسؤولني يف الويبو.

دارة امللكية الفكرية والإبداع والابتاكر الاجامتع الوزاري الثالث بش .دال  الرشاكتومس تقبل تطوير حارض  –أأن اإ

 للس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو. وشهد املشاركة املمتزية 4103أأكتوبر  05الاجامتع املذكور أأعاله يف عقد  .31

ىل اتفاقات الاجامتع  وتوصل .30  :ا ما ييمهن هممةاإ

براز ونظام امللكية الفكرية و الإبداع والابتاكر تدعمي  (0 يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية لإقلمي أأمرياك  هادوراإ
 الوسطى.

عطاء الأولوية لتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية  (4 ان الإقلمي فكرية بغية تشجيع الإبداع والابتاكر يف بدلالاإ
 ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية.لأهدافها اخلاصة  وفقا

قلميية  عىلللعمل تفويض املاكتب الوطنية للملكية الفكرية  (3 نشاء ش بكة دون اإ ملراكز دمع التكنولوجيا اإ
عىل  دلمع معلهاوسائل تكنولوجية  دلهياو مس تدامةخدمات مموةل ذاتيا وتقدم والابتاكر، حبيث تكون ش بكة 

نشاء ابإ   يتعلقاملس تفيدين احملليني ابملساعدة التقنية املالمئة للك حاةل فامي الش بكة ود. وست قلمييالإ س توى دون امل 
دارهتا  املعارف التقنية ونقل التكنولوجيا. دتشجيع توليو ، حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وممارس هتا واإ

لتشجيع ، امث أأمكنحي أأاكدميية الويبولتعاون مع ، وابالعمل عىل مس توى لك بدل وعىل املس توى دون الإقلميي (2
نشاء  مهنجيات وتشكيل ش بكة مدربني يف أأمرياك الوسطى، ووضع برامج تدريب املدربني يف جمال امللكية الفكرية، اإ

دارة امللكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتاكر، موهجة بوجه خاص حنو امللكية الفكرية،  لتعلمي وبرامج للتدريب عىل اإ
 دمع الرشاكت.يعىل حنو يشجع املنافسة والتاكمل و القطاعات البحثية والأاكدميية والإنتاجية، 

نشاء حتالفات بني املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وسلطات دمع  (5 بغية  ة واملتوسطةالرشاكت الصغري تشجيع اإ
يشجع مشاركة القطاع  مما، أأنظمة امللكية الفكرية يف الربامج الوطنية دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطةاس تخدام دمج 

نتايج يف   الربامج. تكلالإ
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 هبا والهنوضابمللكية الفكرية  للتعريفالاسرتاتيجية الوطنية  .اثنيا

جراء التحليالت 4104يف أأواخر عام  .34 والتصالت الالزمة مع الويبو من أأجل التحضري املشرتك  الأولية، بدأأ اإ
الاسرتاتيجية الوطنية  . وتنبثق هذه املبادرة منهبا والهنوضابمللكية الفكرية  للتعريفالأجل  املتوسطةلالسرتاتيجية الوطنية 

 يد الوطين.هبا عىل الصع  والهنوضابملسأأةل  التعريف الأساس ية اليت من راكئزها للملكية الفكرية

ذاكء احرتام امللكية الفكرية ممثةل الويبواس تقبلنا  4103ويف شهر يونيو  .33 دارةمع  لتعمل املعنية ابإ  التخطيط املؤسيس اإ
 السجل الوطين. فامي يتعلق ابسرتاتيجية

دارةموظفي مع  معل حلقةوعقدت  .32 برانمج اجلهة املسؤوةل عن  ويه .للسجل الوطين ةالتابع التخطيط املؤسيس اإ
 ابمللكية الفكرية. للتعريفتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية وعن  لهيئةل  الهوية املؤسس ية

هبدف معرفة احتياجات  مس بقا اذلين مّت حتديدمه نيالرئيس ي أأحصاب املصلحةمن  مس هتدفةمجموعات  3وُشلكت  .35
عداد يف  همام واكن ذكلووهجات نظرها،  وشواغلهااخملتلفة اليت متثلها  اجملموعات املهنية الاسرتاتيجية. كام سامه هذا النشاط اإ

 السجل الوطين يف جمال امللكية الفكرية ومجيع الأدوات اليت توفرها الويبو.عىل أأنشطة  اجملموعات تعرفيف 

 :املس هتدفة تتأألف مما ييموعات اجملواكنت  .32

 ممثي املؤسسات العامة واخلاصة املعنية مبوضوع امللكية الفكرية؛ -

 (؛ومعهد القضاءالسلطة القضائية )القضاة  مسؤويل -

 حصفيي وسائل الإعالم يف كوس تارياك. -

 الأنشطة التثقيفيةهبدف توفري  الاسرتاتيجية الوطنية للتعريف ابمللكية الفكرية ُطورت، 4103ويف أأغسطس  .37
يف جمال  املؤسسة وفقا لشعاريف نظام امللكية الفكرية،  أأحصاب املصلحةيف جمال امللكية الفكرية خملتلف  ةالإعالمية والتدريبيو 

نشاء ثقافة احرتام امللكية الفكرية يف كوس تارياك".: امللكية الفكرية  "اإ

 ، ويه:رئيس ية مس هتدفة مجموعات لس بع  تدابريوتتضمن الاسرتاتيجية  .32

ذاكءاملسؤولون الس ياس يون:  (0  الاجامتعية الاقتصادية املس تدامة. وعي مبنافع امللكية الفكرية يف س ياق التمنيةال اإ

نشاء معرفة  (4 والرفع  احلقوق تكلوتعزيز احرتام هبا،  ووعيواهامتم حبقوق امللكية الفكرية امجلهور بصفة عامة: اإ
 .من قميهتا

من املبتكرين جديد العمل عىل تنش ئة جيل الأطفال والش باب )املدارس الابتدائية واملتوسطة والثانوية(:  (3
 واملبدعني اذلين حيرتمون امللكية الفكرية وينتفعون هبا.

نفاذ (2 بأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف س ياق التمنية الاجامتعية الاقتصادية، وتعزيز  توعيةال : املسؤولون عن الإ
 ومدته. الإجراء القانوينتلكفة خفض و مقاضاة مرتكبهيا عن جرامئ امللكية الفكرية و لكشف ل الأمن 

ذاكء الوعيؤسسات الأاكدميية ومراكز البحث والتطوير: امل (5 براز اإ منافع اس تخدام نظام امللكية الفكرية  واإ
 والطالب والباحثني.للمعلمني 
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تعزيز فهم نظام امللكية الفكرية القطاع اخلاص )مع الرتكزي عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملبدعني(:  (2
 صادي الوطين.ومسامهته يف المنو الاقتواس تخدامه 

وسائل الإعالم: احلصول عىل دمع وسائل الإعالم اليت تلعب دورا همام يف الاسرتاتيجية، وهو ما يس تلزم أأن  (7
 للبدل. البالغة هتمت هذه الوسائل ابملرشوع وتفهم أأمهيته

 امللكية الفكريةمبجال أأنشطة توعية املواطنني  اثلثا.

 مبوضوع امللكية الفكرية، أأقميت أأنشطة هممة ابلنس بة للمجمتع مهنا:توعيهتم نظرا لأمهية تثقيف املواطنني و  .32

 4105-4100امحلةل املتاكمةل خلدمات السجل الوطين  أألف.

دارة جسل كوس تارياك الوطين،  .21 ليه يف جلس ته العادية  J526عن طريق التفاق رمق أأقر جملس اإ اذلي توصل اإ
 .مراحلعدة اليت تتأألف من  امحلةل املتاكمةل خلدمات السجل الوطين ، 2011-50 رمق

عالانتمن امحلةل من مجموعة من  الأوىلتتأألف املرحةل و  .20 اثنية،  31لك مهنا  مدة تبلغ الراديو والتلفزيون اليت اإ
عالانت دعائية مطبوعة ورمقية يف خمتلف وسائل الإعالم، والهدف مهنا مجيعا هو  كام "ثقافة احرتام امللكية الفكرية". تمنية واإ

املشاهدين عىل  وحفزالوطين )سفراء النوااي احلس نة( لتقدميهم مكثال  تُعرض شهادات بعض الشخصيات البارزة عىل الصعيد
انو فنو  ونحامية ملكيهتم واحرتام امللكية الفكرية للغري. وقد ُُصمت نسخ معينة جملال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة )املؤلف

خل(، ونواملبدع الأداء  والعالمة التجارية. لتسميات املنشأأ  خمتلفة ُأعدت نسخ الصناعية،ويف جمال امللكية ، اإ

عنوان عن امللكية الفكرية حتت  قيّمةكراسات  7واش متلت مرحةل أأخرى من امحلةل عىل نرش وتوزيع مجموعة من  .24
وقد تثقيف املواطنني بصفة عامة. هتدف ل ارجة، مبوضوعات حمددة وُأعدت لك مهنا بلغة د"فلنتعرف عىل امللكية الفكرية"، 

ويه وس يةل الإعالم ، ‘ل انثيون’بصحيفة أأسابيع متتالية )يوم واحد يف الأس بوع( ملحقة  7ُوزعت الكراسات عىل مدار 
هذه الصحيفة لك أأس بوع أأعلنت و . وحتظى مبعدل قراءة مرتفعبفعالية كبرية حيث توزع نسخها ، املطبوعة الرئيس ية يف البدل

ىل املواطنني يف لك أأحناء  مما، املقبةلعن الكراسة   .البدلأأاتح خفض تاكليف التوزيع وضامن فعالية الوصول اإ

عداد الاسرتاتيجية الوطنية  .23 مرحةل أأخرى  نُفذت، املاليةملسامهة او  ابمللكية الفكرية للتعريفوبفضل دمع الويبو يف اإ
والتفاعل  رفاالتعمتكن الش باب من  الفيس بوكصفحة عىل يف هذه املرحةل، ُأنشئت و. الأطفال والش باباس هتدفت 

عرض و سابقات لإجراء امل  حمّدثةُأعدت اسرتاتيجية  ،وذلكل .موضوعات امللكية الفكرية والاطالع علهيا بشأأنوالتشاور 
اثرة اهامتم تنظمي املتحدايت و ال   .ش بابوال طفال الأ عارض وغري ذكل هبدف اإ

والأنشطة  والتظاهراتواملعارض  يف املدارس يةتدريب ال تصاحب امحلالت الرتوجيية و  دىم تروجييةكام ُصنعت  .22
 الأخرى.

 أأنشطة الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف كوس تارياك ابء.

 يف حصاب املصلحةأأ حتتفل كوس تارياك لك عام يف شهر أأبريل ابليوم العاملي للملكية الفكرية بأأنشطة تس هتدف خمتلف  .25
 بصفة عامة.وامجلهور  نظام امللكية الفكرية

 أأجواء اكراتغوساكن ليك يعيش ، اكراتغوالسجل الوطين ابلتعاون مع بدلية  4100وقد توىل تنظمي الاحتفال عام  .22
من أأبناء  الأغاين مؤلفيوشارك فيه عديد من  الزمن.مع  اامللكية الفكرية وتطوره أأسسالاحتفال. وُعرضت يف هذا احلدث 

 كوس تارياك.
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 .ياترخي عرضقدم هلم و تلقوا تدريبا يف جمال امللكية الفكرية  طالب 311أأكرث من  شارك يف الاحتفال -

بأأسلوب  وعرضا  لساكين الكهوف، ا زمنيا وجدوا فيه متثيال وليك تكون التجربة حية، دخل املشاركون نفق -
فاعياملضاد ل املسحوقاكتشاف املرسح الأسود يرشح  ، ومنوذجا للنظام الشميسعىل يد ادلكتور لكوريتو بياكدو،  لأ

ىل  وشاشات ذات تكنولوجيا رمقية، وأألعاب تفاعلية عن موضوعات حامية امللكية الفكرية، حىت وصلوا يف الهناية اإ
 .الإنسان الآيلتكنولوجيا 

واكن املشاركون ت يف الهناية كعمل فين مجيل. قيلوحة كبرية ب كام اكن لك مشارك يرتك بصمة يده مطبوعة عىل  -
سكي واحلرفللتدريب املهين عىل الفنون  اكراتغوة مدرسيف هذا النشاط من:  يل وخيسوس ب ، ومدارس أأس ينس يون اإ

عالمية عن و  حمارضتني تلقواقد  الزمين بل جوةل النفقق واكنوا وليو وونس تون ترششل، بخميينيث وخوليان  مواد اإ
واتسع نطاق الاحتفال أأيضا وكذكل بعض املرطبات. موظفو السجل الوطين،  موضوعات امللكية الفكرية قدهما

 .اخملتلفة املتحف وشاركوا يف الأنشطة لزايرة طوال اليوم توافدواليشمل املواطنني اذلين 

طار اليوم الع .27 الأنشطة نفذ السجل الوطين "، ملهمونمبتكرون ، وحتت شعار "4104املي للملكية الفكرية لعام ويف اإ
 :ةالتالي

للملكية  كوس تارياكالإعالن رمسيا عن تدشني الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأأاكدميية  -
 .(ACOPI) الفكرية

ُعرضت يف املبىن الرئييس للسجل الوطين  لعموملنظم معرض : "اترخي امللكية الفكرية يف كوس تارياك": معرض -
وواثئق هممة أأخرى، سواء من ، جسل امللكية الصناعيةيف عالمات الل يسج ت واثئق اترخيية مثل اجملدل الأول من فيه 

 رباءاتالوفامي يتعلق بسجل امللكية الصناعية، ُعرض جمدل يتضمن جسل جسل حق املؤلف أأو جسل امللكية الصناعية. 
ىل  0من   ، فقد عرضتأأما يف جمال حق املؤلفو . 0222تجارية لعام ال ل العالمات ، واجملدل الأول من جس217اإ

ىل املصنفات العلمية والأدبية والفنية  لكامت وموس يقى ُعرض أأيضا تسجيل و ، وما بعدها 0207اليت يرجع اترخيها اإ
ىل ذكل، ُعرض. "غواراي مورادا" مرامس و  مبىن امللكية الفكرية اجلديدبناء عملية ل  ةفوتوغرافي صور توابلإضافة اإ

 هذا اجملال وأأمهيته يف بدلان.حتديث  هجودعىل  دليال املبىن يعتربو ، هافتتاح

نشاء ثقافة احرتام امللكية الفكرية ية:تدريب دورة  - رشاديةأأجريت زايرات : اإ خمتلف املراكز  طالبلفائدة  اإ
آت السجل اذلين  التعلميية  املعرض املقام. رواازو قاموا جبوةل يف منشأ

دارة يموظفالزوار من قبل  قبلاس تُ و  - رشاد التخطيط املؤسيس اإ عىل تدريبا  وارالز ى وتلق مه.اذلين تولوا هممة اإ
 جسل حق املؤلف وجسل امللكية الصناعية.الزمالء من يد 

حدى الرباءات :دورة تدريبية -  - الوطنية الناحجة مضمون الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرض حلاةل اإ
واملواطنني  املهمتةالقطاعات تس هتدف أأجريت دورة تدريبية حول مضمون الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية 

عبصفة عامة،  كام داد الاسرتاتيجية الوطنية. وتولت التدريب اخلبرية الاستشارية أأليخاندرا اكسرتو، اليت اضطلعت ابإ
الأربعني  ادلويل املعرضدلكتور روي مورا غونثاغا، الباحث الكوس تارييك البارز اذلي شارك يف اتكرمي مت 

اذلي اكن هجازا  يف جنيف بسويرسا، وفاز ابمليدالية الفضية عن اخرتاعه 4104 الويبو عام ي نظمتهاذللالخرتاعات 
 .التقليدي نيكولولطاخة اباب  اختبار يغين عن Citofemسيتوفمي امسه طبيا حديثا 

اجليل اجلديد"، احتفل السجل الوطين يف كوس تارياك ابليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  –وحتت شعار "الإبداع  .22
أأيضا عدد من  فيه وشارك، العاُصةطالب من مدارس  311وشارك فيه أأكرث من  وأأقمي احلدث يف متحف الأطفال .4103
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كبار املسؤولني اذلين اكن من بيهنم انئب وزير العدل والسالم خوريخ رودريغيث، ومدير السجل الوطين داغوبرتو سيباخا 
 كوس تارياكومندوبون من أأاكدميية جسل امللكية الفكرية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، من وممثلون وانئبه لويس خميينيث، 

 .CIPI)اللجنة املتعددة التخصصات املعنية حبامية امللكية الفكرية ن للملكية الفكرية، وم

ىل حتقيق ما يي احلدث ذكل ويريم .22  :اإ

نشاء ثقافة دلى املواطنني -  الفكرية. امللكية حقوقحامية  متكنه من دمع املسامهة يف اإ

 تعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية ملبدعينا. -

 للتمنية.الرباءات وحق املؤلف والعالمات كأداة أأثر بالتعريف  -

 ز الإبداع والابتاكر.حتفأأن كن ميأأن حامية حقوق امللكية الفكرية املساعدة عىل فهم  -

 الاحتفال ابلروح الإبداعية ومسامهة املبدعني واملبتكرين يف تطوير املس تقبل. -

وأأمهية الإبداع البرشي،  والتعدى عىل حق املؤلف، عن القرصنة،الأهداف من خالل مرسحية  تكلوقد حتققت  .51
اذلي تتضمنه املرسحية. بأأداهئم الفين والسريك انتباه احلضور املمثلون  وأأاثر، امللكية الفكرية واحرتاهما تسجيلأأمهية كذكل و 

وخمترب املرصي، مث قام الضيوف جبوةل يف خمتلف قاعات املتحف اليت لها صةل ابمللكية الفكرية، واليت من بيهنا قاعة الفن 
حيث وخمترب ادلكتور فرانلكني تشانغ دايث، والقاعة املوس يقية اخملصصة لكبار املوس يقيني، ادلكتور لكوريتو بياكدو، 

املعلومات هلم مما أأكد اس تضافهم أأحد موظفي السجل الوطين وقدم هلم رشحا عن العالقة بني هذه القاعة وامللكية الفكرية، 
 ا املرسحية.واملعارف اليت تضمنهت

بداع والابتاكر لعام  (أأ   4103املسابقة الوطنية لالإ

طار قام السجل الوطين ابلشرتاك مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( .50 ضايف ، يف اإ الاحتفال ابليوم ونشاط اإ
طالق "املسابقة الوطنية عن الإبداع والابتاكر لعام العاملي للملكية الفكرية،  تس هتدف الأطفال والش باب من اليت  "4103ابإ

بداعاهتم وابتاكراهتم يف  جراءاتخمتلف لك أأحناء البدل، هبدف حهثم عىل املشاركة ابإ  مبوجب الرباءات، اتخرتاعالاحامية  اإ
 .ذكل والرمس وغري ،واملوس يقى ،والأدب

ىل أأغسطس ا ونظمت .54 ، وابلتنس يق مع السلطات املسؤوةل عن التعلمي أأجريت 4103ملسابقة يف الفرتة من أأبريل اإ
عالن عن محةل املوقع الإلكرتوين ومراكز السجل الوطين و  املسابقة والتشجيع عىل املشاركة فهيا عرب مدارس البدل قواعد لالإ

 الس بعة.

"، 4103أأقمي حفل توزيع جوائز "مسابقة الإبداع والابتاكر لعام ، واملقاولنيوخالل اليوم الثاين من معرض اخملرتعني  .53
 جائزة. 45بلغ عددها حوايل منحت جوائز املرتبتني الأوىل والثانية يف لك فئة، و حيث 

يعرض فيه الفائزون ابملسابقة أأعامهلم ُخصص ماكن  ،اكز التجارية املعروفة ابلعاُصةبأأحد املر  قامامليف املعرض و .52
بداعاهتم وابتاكراهتم اليت فازوا   .أأمام امجلهور الكبري ابجلوائز بفضلهاواإ
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 واملقاولنيمعرض اخملرتعني واملبدعني  ب(

حتت  4103 أأكتوبر 02و 05يويم كوس تارياك ب سان خوس يهيف  املقاولنيو للمخرتعني واملبدعني أأقمي املعرض الأول  .55
عارضا وطنيا ومن أأمرياك الوسطى، معظمهم من الرشاكت الصغرية  45 املعرض وشارك يف ."الاخرتاع يف عينيك" شعار

لكرتونية وجموهرات وسلع جدلية  الغلوتنيوأأغذية خالية من  الصنع مبنتجات جتميل يدويةواملتوسطة اليت شاركت  آلت اإ وأ
ىل وغري ذكل،   .لومات واملشورةاذلي اكن يقدم املع لسجل الوطين والويبو،جناح اهذا ابلإضافة اإ

عن حالت النجاح اليت حققهتا بدلان أأمرياك الوسطى يف الانتفاع ابمللكية حلقات نقاش املعرض  أأثناءونظمت  .52
مرسحية موس يقية و فرق و وفناين الأداء  موس يقيني مؤلفنيالفكرية، وأأنشطة تروحيية وثقافية شارك فهيا فنانون وطنيون من 

 وغريها.

 [هناية الوثيقة]


