
 

 

A 

WIPO/ACE/10/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 24 التارخي:

 
 
 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
 2015 نومفرب 25اإىل  23جنيف، من 

 
 

جتربة مجهورية مولدوفا يف إذكاء االحرتام للملكية الفكرية، ال سيما 
ة من أجل من خالل محالت التثقيف

ّ
عد

ُ
السلطات  امل

 والشباب العامة

عداد من  يون تيغاانس، انئب مدير عام الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا )اإ  (AGEPIالس يد اإ
نفاذ حقوق مرقب  المات التجارية والتصاممي الصناعية يف الواكةل وانئبة رئيسوالس يدة اناتليا موغول، انئبة رئيس قسم الع اإ

 امللكية الفكرية

 ملخص

ىل  الكبري التقدم   توحض الوثيقة    قدو  .هتا الوطنية للملكية الفكريةاسرتاتيجيوضع اذلي أأحرزته مجهورية مودلوفا يف سعهيا اإ
ترشيعات متوازنة للملكية الفكرية؛ وتعزيز الإطار  وضع: ، أأل ويهعىل ثالثة أأهدافيف املقام الأول تركزت الأنشطة 

ذاكء و ثقيف املؤسيس للملكية الفكرية؛ والت  تمت الوثيقة بتلخيص أأمه اجلوانب اليت يلزم اإ يف الاعتبار، وضعها الوعي العام. وُت 
جياد من أأجل، لتجربة مجهورية مودلوفا ا  وفق رت   اإ نفاذها.بيئة ُت   م فهيا امللكية الفكرية ويتأأىت فهيا اإ

  

                                                

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  آراء الاكتب وليست ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ
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 مقدمة أأول .

نفاذ حقوق امللكية الفكرية .1 ففي عام  .تعرض هذه الورقة بعض النجاحات الرئيس ية اليت حققهتا مجهورية مودلوفا يف اإ
، أأل الأوىل يف جمال امللكية الفكرية، حددت احلكومة ثالث أأولوايت أأساس ية الوطنية ةسرتاتيجيالا، ومع اعامتد 2003
آخر  ا  ، وأأخري متوازن، وتطوير نظام مؤسيس همين ي: اعامتد نظام ترشيعويه تثقيف اجملمتع بشأأن احرتام  ا ،وليس أ
 الفكرية. امللكية

 ترشيعات متوازنة للملكية الفكرية وضع .ا  اثني

التاكمل الأورويب وأأعلنت  مجهورية مودلوفا عىل أأغلب التفاقيات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية أأن وقّعت منذ .2
ترشيعاهتا لتامتىش مع أأحاكم هذه التفاقيات ادلولية ومع مجهورية مودلوفا تتبعه يف س ياس هتا اخلارجية، نسقت  ا  مسار 

 التوجهيات ذات الصةل الصادرة عن الاُتاد الأورويب.

عداداكن و  .3 للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف  همم  أأمرا   ةاسرتاتيجينظام ملكية فكرية قامئ عىل رؤية ُتليلية و  اإ
، وقدمت الويبو 2020الوطنية للملكية الفكرية حىت عام  ةسرتاتيجيالا 2012 اعت مدت يف عامذلكل مجهورية مودلوفا. و

ز ركّ  نشاط، ي   100مبا يربو عىل  ة  سرتاتيجيالا تتنبأأ و معل مدهتا ثالث س نوات.  خطة   ة  سرتاتيجيترافق الاو . وضعهاادلمع يف 
عداد خطة يف و وماكحفهتم". التقليد والقرصنة"منع  :املمتثل يف سرتاتيجيمهنا عىل الهدف الانشاطا   30  س نواتال معل أأثناء اإ

جراءين فق  من خطة تبّي ف جرى التقيمي  ،التالية الثالث  .ا  جد ا  جيد ا  مؤرش تحققا، وهو ما يعتربالعمل الأوىل مل ي  أأن اإ

ضعتو  .4 قانون من هذه ص فصل منفرد يف لك ّص  خ  و دة للك نوع من امللكية الفكرية، حد  قواني م   ، عىل مّر  الس ني،و 
نفاذ حقوق امللكية الفكريةالقواني   لأحصابمتوفرة نفاذها اإ و ة الإجراءات اخلاصة حبمية حقوق امللكية الفكريومن مث  فاإن  .لإ

 التدابري التصحيحية والبديةل والإعالنية.، مبا فهيا اذلين جيوز هلم طلب س بل انتصاف تكل احلقوق

وبوجه عام، تتضمن العقوابت املوقعة حال ارتاكهبا: غرامة ابمللكية الفكرية.  تتعلقالقانون اجلنايئ ثالث جنح  يتضمنو  .5
ىل  10 000 تصل اإىل هناء نشاط الرشكة 240دولر أأمرييك، أأو العمل يف اخلدمة اجملمتعية ملدة تصل اإ أأو  ،ساعة، أأو اإ

 السجن ملدة ترتاوح بي ثالث س نوات ومخسة س نوات.

مداد ومتوازان   ا  حديث ا  قانوني ا  مجهورية مودلوفا نظام ذلكل متتكلو .6 بأأدوات أأحصاب احلقوق ، ل يقترص دوره عىل اإ
جراءات ت تخذ مرشوعةالسلطات احلكومية من تطبيق تدابري تدخل أأيضا  مكّن ية حقوقهم، بل ي  قانونية محلا  .تلقائيا، مهنا اإ

 تعزيز الإطار املؤسيس .ا  اثلث

نشاء الأخرى  ةسرتاتيجياكن من الأهداف الا .7 . تكوين الكفاءات املؤسس ية هبامعلية وتطوير سلطات خمتصة اإ
نشاء وحدات متخصصة يف  نفاذ حقوق امللكية الفكرية واس تغرق اإ س نوات. ومع ذكل،  10 العامة املعنيةالسلطات  داخلاإ

ىل  .التقليد والقرصنة يف ماكحفةواجهبا الأسايس يمتثل  خصصةتم  امجلارك والرشطة والنيابة أأقسام  حاليا  يف وجد ت ضافة  اإ واإ
قلميية متخصصون  مسؤولون ع ّي  ذكل،   .اخلاصة بلك مهنميف الوحدات الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية كبرية عىل احلدود. و .8 ل عرب رس  دخل ي  تن خالل طلب مفيف مجهورية مودلوفا، ميكن اإ
آخردون أأي من الإنرتنت و  جراء شلكي أ ىل دفع أأي رسوم أأو  أأحصاب، يس تفيد اإ احلقوق من حمية احلدود دون احلاجة اإ
ماكنية ال ين ميتلكون امجلارك اذلموظفو . و ضمانت ىل أأنظمة معلومات اخملاطر و نفاذ اإ ىل قواعد البياانت الرمسية اخلاصة اإ اإ

مون ابملكتب الوطين للملكية الفكرية  لز  جراءات  الاشتباه يف وجود بضائع مزيفةعند م  والسمح  امجلريك التخليصبوقف اإ
ومن املزمع يف  قوق الأجانب.أأحصاب احلمن  كثري   اس تخدهمه الآلية ي هذو  الإجراءات القانونية.ُتاذ احلقوق اب لأحصاب
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 منع برومانيا وأأوكرانيا، هبدف املساعدة يفبتكل اخلاصة  امودلوفاملس تقبل القريب رب  أأنظمة املعلومات امجلركية مجلهورية 
 .ةاملقّل  السلعالإجتار يف 

مى  .9 ، متخصصة موجودة يف الرشطة والنيابة العامة وحداتحقوق امللكية الفكرية يف السوق احمللية من خالل وُت 
 وتنفيذوالقرصنة، وتقيص احلقائق، واملقاضاة  التقليدالإجراءات التالية: منع  لهذه الوحدات الأساس ية سؤولياتوتتضمن امل 

ىل احملمكة. و ال القضااي اجلنائية عقوابت اخملالفات. وُت   ، هجةبي الرشطة من  ل  فّعا تعاون  ُأقمي، بفضل اجلهود اليت ب ذلت، قد اإ
 .من هجة أأخرىاحلقوق أأو مجعياهتم  أأحصابو 

،احلقوق جيوز لأحصابو  .10 نهت كة  ىل النظام القضايئ بتقدمي طلب  يلجؤواأأن  ، يف احلالت اليت ت عترب فهيا حقوقهم م   دلىاإ
قلمييةاحملامك  فامي يزيد  ئيةقضاسلطة النظر ال ت العليا. و ، اليت ميكن اس تئناف أأحاكهما يف أأربع حمامك اس تئناف ويف حممكة العدل الإ
نفاذ حقوق توىل . وي س نة  حنو ، ويس تغرق التقايض س نواي   انهتاك حقوق امللكية الفكريةقضااي من قضية  100 ىلع مرصد اإ

ليه  د عىل وجود التأأكي ، بناء  عىل ُتليهل الس نوي،هذه العملية. وميكنمراقبة ابمس "املرصد"( فامي ييل امللكية الفكرية )يشار اإ
 .واملرشوعيةنظام قضايئ قامئ عىل ادلقة 

ومجلعيات امللكية الفكرية غري  ،لون للسلطات العامة، ولأحصاب احلقوقمثّ  وأأعضاؤه م   .2010عام املرصد يف ُأقمي و  .11
وتوفري  املعنيةغية تيسري التعاون بي السلطات العامة ب  وُتليلها البياانت مجع تعكف مجموعة صغرية من اخلرباء عىل و  .احلكومية

آخر موضوع تناوهل البحث هبذه فمنصة للنقاش بي اخلرباء والسلطات العامة وأأحصاب احلقوق.  عىل سبيل املثال، اكن أ
تالفلإجراءات  ا  صخص  الطريقة م   ىل . السلع املقّلة اإ ضافة  اإ ذاكء التدذكل، تقع عىل عاتق املرصد مسؤوليات واإ ريب، واإ

 الوعي، والتثقيف.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا،  ا  وطني ا  ينرش املرصد لك عام تقرير و  .12 يشمل بي طياته ُتليال  عن اإ
حصاءات قليدمفصال  حلاةل الت   وتوصيات. ،وتنبؤات ،والقرصنة، واإ

قامة من أأهداف املرصد الأخرىو  .13 هذا النظام وسوف يسمح  .سلطاتبعض ال ي البياانت ب نظام معلومات لتبادل اإ
جراءاهتا عىل حنو أأفضل وب للسلطات احمللية  نرتنت عىل حنو أأسهلابتنس يق اإ ؛ من أأجل منع لتفاعل مع أأحصاب احلقوق عرب الإ

 .التقليد والقرصنة وحماربهتم

ذاكء و التثقيف  .ا  رابع  الوعياإ

آنفا   يسرتاتيجيفامي يتعلق ابلهدفي الا .14  سرتاتيجييف النتاجئ وفق اخلطة. أأما يف الهدف الاكبري ، ُأحرز تقدم املذكورين أ
ذاكء . ويف واقع الأمر، ميثل فوترية ُتقيق النتاجئ أأبطأأ  –التثقيف وتوعية اجملمتع أأل وهو  –الثالث  ة الأكرث م  ه الوعي العام امل  اإ
ذ وخطورة   ا  وتعقيد أأمهية   ن ؛ اإ وعىل اجلانب يف عواقب اكرثية.  حامت  ه أأن يتسبب من شأأنمحلةل التوعية  الس ئيالتخطي  اإ

ىل اسرتاتيجياتباع هنج متوازن و  الآخر، ميكن أأن يؤدي  نتاجئ مهبرة. ُتقيق اإ

ذاكء أأوىل يف  خطوة   2011ذت يف عام واُتُ  .15 اذلي يديره  www.stoppirateria.mdموقع حيامن ُأنشئ  ،الوعي العاماإ
د  لكمعلومات ابللغات الرومانية والإن عىل ويتاملرصد وي  آخر الأخبار، وميثل منصة   ا  يومي ث املوقع  زيية والروس ية. وي   بأ
عالمية    والقرصنة وماكحفهتم يف مجهورية مودلوفا.قليد ملنع الت  صة  خص  م   فريدة  اإ

ضافة  اإىل ذكل .16 ُأطلقت ، اليت ذه امحلالته اكنت أأولو ، تقرر تنظمي محالت وطنية واسعة النطاق مرة لك س نتي. واإ
ىل  ة  وهج  م  اكنت عام، و طابع ، ذات 2012عام يف  وسائل التصال. ورمغ مجيع يف لك أأحناء البل من خالل  عامة الناساإ

 د يف امحلالت املس تقبلية.حد  النجاح الباهر اذلي تلكلت به امحلةل، تقرر اس هتداف مجهور م  
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ّص  ذلكل و .17 ىل  15اذلين ترتاوح أأعمرمه من رس الثانوية )ااملدصت امحلةل الأخرية لطالب خ  ( يف كيشيناو، ا  عام 18اإ
جيابية   ذ است بعدت لكمت مثل املسؤولية اجلنائية والعقوبة والغرامة والسجنعامصة مودلوفا. واكنت رسالهتا اإ وانصب  ،؛ اإ

ذاكءثالثة أأهداف: اكن للحمةل و الرتكزي بدل  مهنا عىل لكمت مثل الإبداع والابتاكر واملنافع.  بشأأن  الناشئوعي اجليل  اإ
دراكهم مدى والقرصنة، وقياس قليد عىل النتاجئ السلبية للت  طالعهماإ و احرتام حقوق امللكية الفكرية، رضورة   تقليدل ل اإ

 بزايرةلفكرية الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية ا وقامت خاللها أأفرقة، 2014عام يف  أأشهرذت امحلةل يف أأربعة ن فّ  و والقرصنة. 
ىل. و ا  يومي اثنويتي مدرسة اثنوية أأو مدرس تي  متتمدرسة اثنوية،  50التواصل مع  مع أأن امحلةل اكنت هتدف يف الأصل اإ

 6 400مدرسة اثنوية جيري فهيا التدريس ابللغات الرومانية أأو الروس ية أأو حىت الإنلكزيية، ودارت مناقشات مع  68زايرة 
 عن رأأهيم يف التقليدالثانوية من طالب املدارس طالب  6000(. وأأخربان حنو كم اكن خمططا  طالب  5000طالب )بدل  من 

 ،طالب(. وجرى ُتليل مجيع الاس تبياانت بعناية 4 500واكن العدد املس هتدف هو )من خالل ملء اس تبياانت والقرصنة 
 والقرصنة. ملاكحفة التقليدالس ياسات املس تقبلية سوف تدمع  وع رضت النتاجئ يف مؤمتر حصفي. وتكل النتاجئ

 :خالل امحلةل ن ظمت الأنشطة التاليةو  .18

جراءات جماهبة هذه اإ ، و الناش ئةاليت هتدد الأجيال والعواقب ، واخملاطر التقليد والقرصنةعن  ةيمواضيع دروس  -
 الظواهر،

 ومقرصنة، مقلةملنتجات متنقل عرض مو  -

 مقاطع فيديو،و  -

 قلة،اختبار للمتيزي بي املنتجات الأصلية واملو   -

 .التقليد والقرصنة عواقبرمس ومسابقة حمااكة لتوضيح و  -

ىل  .19 ضافة  اإ عالمية  حظيت امحلةل  خدمت مواد تروجيية متنوعة، و ذكل، اس ت  واإ  .ة النطاقسعاو مبتابعة اإ

 :يلمج املعسكر ما ي، وتضمن برانا  للطالب الأكرث نشاط يم معسكر خريفيف هناية امحلةل، ن ّظ  و .20

ىل م -  ،أأنشطة الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفادخل اإ

 ،مناقشة عن القرصنة مع مؤلفي وفناين أأداء مشهورين من مودلوفاو  -

، وزايرة حملطة الابتاكر والتوس ميزايرة لكربى رشاكت مس تحرضات التجميل يف البل للتعرف عىل معلية و  -
بداع اتفهم تعقيدب غية زيونية فيتل   .الإ

ىل الرتوجي للملكية الفكرية يف  وسعت محةل   .21 أأخرى للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا اإ
. ويف هذا ادلراس ية لتغيري حمتوى الكتب ا  مرشوع 2015وزارة التعلمي يف أأوائل عام ذلكل أأطلقت كتب الأطفال. و ايتحمتو

ن الصدد، الرومانية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية،  غات)يف اللدراس يا   كتااب   36ل يحل قام بت عامل   فريق  داخل الواكةل  تكو 
خل اسوب،وعمل احل ،والرتبية الفنية ،والرتبية املوس يقية ،والرايضيات م حن( و اإ توصية لتحسي احملتوى، خاصة  300و قد 

 ،يطلع الأطفال من مرحةل مبكرة عىل تعريفات امللكية الفكريةسوف يدة عن امللكية الفكرية. وهبذا ابملعلومات والبياانت املف 
 ويتعلمون احرتاهما. سوف يقدرون قمية امللكية الفكريةو 
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لزامية   ت دّر سويف املرحةل اجلامعية،  .22 ية. يف امللكية الفكر  مجيع اللكيات القانونية والاقتصادية والتقنية والفنية دورات اإ
يف الاختيارية يف امللكية الفكرية، كم تزتايد أأحباث ادلكتوراه املاجس تري املزيد واملزيد من دورات يف الآونة الأخرية تقدمي  بدأأ و 

 لقاءات منتظمة مع أأساتذة اجلامعات ومديرهيا.عقد من خالل  الإجنازاتتيسري هذه  ى. وجر امللكية الفكرية

دورات  نظم الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا س نواي  ت   ،يةنشطة التدريب لأ فامي يتعلق ابو  .23
ىل زايدة املهارات املهنية ملا ل يقل عن أأشهرس تة  تس مترمتقدمة  وعالوة عىل يف البل.  ا  خبري  30. وهتدف هذه ادلورات اإ
. وخالل الس نوات الأربع املنرصمة، والقضاةوالكء النيابة امجلارك وضباط الرشطة و موظفي ب الواكةل ابنتظام دّر  ت  ذكل، 

ىل  10من  نظمت الواكةل س نواي    ةللقضالقات ادلراس ية . واكن تنظمي تكل احلالقضاةملمثيل القطاع العام و حلقة دراس ية  15اإ
قناع القضاة حباجهتم للتدريب.  ة  صعبهممة   اضون جدا  عن هذه الأنشطة ر يف الوقت احلايل بيد أأن القضاة للغاية، خاصة يف اإ

 .نشاطويشاركون فهيا ب 

 امتةاخل .ا  خامس

ذت ن فّ  وقد مجهورية مودلوفا وأأهدافها وبعض الإجنازات الأساس ية اليت حققهتا.  ةاسرتاتيجييوحض ما س بق  .24
 :يل. واكنت أأمه النقاط يف هذه العملية ما ي، كم أأوحضنابنجاح ونتاجئها ملموسة ةسرتاتيجيالا

 ،التقليد والقرصنةتتعامل مع  ةاسرتاتيجيوجود  -

 ،وجود نصوص قانونية متوازنة ملاكحفة الانهتااكتو  -

 ،ا  جيدتدريبا  وجود سلطات عامة مدربة و  -

 ،تسهيل التعاون مع أأحصاب احلقوقو  -

ىل امجلهورو  - جيابية اإ  ،نقل رسائل اإ

 املشاركة الاكمةل.و  -

الفكرية يف مجهورية مودلوفا أأن املاكتب الوطنية للملكية الفكرية لها دور ، ترى الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية ا  ختامو  .25
نفاذها. واكن ذكل توفري همم يف  رتم فهيا امللكية الفكرية ويتأأىت فهيا اإ  يف حاةل مجهورية مودلوفا. ، عىل الأقلحاسم   أأمرا  بيئة ُت 
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