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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 الحادية عشرةالدورة 

ىل  5جنيف، من   2016سبمترب  7اإ
 
 

في مجال إذكاء االحترام  التدريبوبناء القدرات ل الويبوأنشطة 

 للملكية الفكرية

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 ملخص

يف اليت تضطلع هبا أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( السامت الرئيس ية لأنشطة بناء القدرات هذه الوثيقة  ربزت  
ذاكءجمال  ذاكء" 17 الربانمجخالل من  للملكية الفكريةحرتام الا اإ ىل تقدمي  دفوهتلملكية الفكرية". ل حرتام الا اإ ة عام حملةاإ

طار  عن نفاذاملعنية اباللجنة الاستشارية ولية لوفقا  هذه الأنشطة ت نفذ، اها وشلكهاوحمتو هذه الأنشطة اإ مبا و ، )اللجنة( لإ
طائفة واسعة من املتطلبات الالزمة  تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية)" 2اثلثا.النتيجة املرتقبة مع  يتفق

لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية، والبدلان الأقل منوا، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل 
طار التوصية والويبو، ومزيانية يف برانمج  احملددعىل النحو  ،"(انتقالية  الويبو بشأأن التمنية.أأعامل توصيات جدول من  45يف اإ

 الإطار .أأول

ميكن أأن تعمل بصورة سلمية لصاحل أأحصاب احلقوق ل حامية امللكية الفكرية  أأن به عىل نطاق واسع املسملمن  .1
ل عاموامجلهور بوجه  ضاء، قررت ادلول الأعوقد  .تدعو الرضورةحيامث  هاذينف وت ، واحرتاهمافهم حقوق امللكية الفكرية در بق اإ

هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس اعامتد  ،2008 املنعقدة يف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( امجلعية العامة يف
ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةعىل التعاون ادلويل "  بكثري أأوسعيتطلب اتباع هنج شامل ومتاكمل،  وهو هدف شامل ،"اإ
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية، من مفه ىل يو وم اإ انطالقا ، عىل حنو مس تداماحرتام امللكية الفكرية  تعززبيئة مواتية  هتيئةدعو اإ
  .1من جدول أأعامل التمنية 45روح التوصية من 

ذاكء) " 17 رمق برانمج الويبوي عد و  .2  تنفيذ الهدف الاسرتاتيجيب ربانمج الرئييس امللكف اللملكية الفكرية"( ل حرتام الا اإ
تعزيز قدرات املوارد )" 2اثلثا. املتوقعةنتيجة وال  ،2للجنةوةل ية اخمللوللوفقا ، 17أأنشطة الربانمج  أأحدويمتثل . السادس

ان البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدل
 يف -الويبو ومزيانية يف برانمج احملدد عىل النحو "(يت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، والبدلان الالنامية، والبدلان الأقل منوا

ذاكء يف جمالبناء القدرات ل مساعدة ادلول الأعضاء عن طريق تقدمي أأنشطة  حتقيقا لهذه الغاية، و . 3لملكية الفكريةل حرتام الا اإ
قلميية  الويبو ماكتبوثيق مع التعاون ابل ، 17ربانمج ال ينظم دارة الويبو للبدلان املتقدمة والبدلان اليت متر اقتصاداهتا و الإ اإ

ذاكء يف جمالبناء القدرات والتدريب ل ، أأنشطة مبرحةل انتقالية ، من بناء عىل طلب بصورة منتظمةلملكية الفكرية ل حرتام الا اإ
البدلان الأقل منوا والبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. ل س امي  -يبو وابلتعاون مع ادلول الأعضاء يف الو 

قلميية )مثلدولية  منظامت حكوميةمع أأو  - قلميي :اإ أأريبو( واملنظمة الأفريقية للملكية ة الأفريقية للملكية الصناعية )املنظمة الإ
عىل املس توايت الوطنية ودون  ت عقدجامتعات وندوات وا معل حلقاتشلك يف نشطة هذه الأ نفذ ت  و ((. OAPIالفكرية )

قلميية والإقلميية ذاكء الاحرتام يف " مؤخرا ن فذتاليت الأنشطة  أأحدث ويمت الإبالغ عن. 4الإ أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
: الويبوعىل موقع لأنشطة والربامج ابقامئة اكمةل  ت تاحكام (. ACE/11/2" )الوثيقة للملكية الفكرية

http://www.wipo.int/enforcement/ar/activities/current.html  

ىل تقدمي مزيد من املعلوماتوهتدف هذه الوث  .3 ظمت يف ن   اليت أأنشطة بناء القدراتب فامي يتعلق فيدةامل فاكر والأ  يقة اإ
لك تو  عىل وحت . 20165يوليو  15حىت و  ،2015-2014 الثنائيةيف  ن فذتعىل الأنشطة اليت الوثيقة  ركزتالإطار. و هذا 
حصائية  بياانتمن  يضاحات اإ عداد  تتعلقواإ جير   أأنشطة بناء القدرات اليت تقترص توضيح، ل ول . اومضموهنهذه الأنشطة ابإ

ذاكءيف املقام الأول عىل موضوع الأنشطة  هذه ركز مضموني .الويبونظمهتا اليت  الأنشطة عىلهذه الوثيقة  مناقش هتا يف  اإ
نظمة امل مع )ابلتعاون مع ادلوةل العضو أأو  لهذا الغرض 17الربانمج  مصمهاالربامج اليت عىل و لملكية الفكرية، ل حرتام الا
 ةمنظامت حكومي نظمهتا( 1) :اليتهذه الوثيقة أأنشطة بناء القدرات  تتناولل و(. طلبللقدمة امل قلمييةالإ ولية ادلكومية احل

عي اليت ،أأخرى )املنظامت احلكومية ادلولية( لهيا  د   ؛يف التنظمي كرشيك ل حفسب لمشاركة وتقدمي العروضل  17الربانمج اإ
ذاكءقضااي  ل تكوناليت  الأنشطة( 2أأو ) منا فكرية يه املوضوع الأسايسالاحرتام للملكية ال اإ عدد من قضااي  مضنواحدة ، واإ

 الويبوو منظمة التجارة العاملية  املقدمة من اتأأنشطة مثل ادلور تتناول الوثيقةل ، وعىل هذا. جير  تناولهاامللكية الفكرية 
 .6الأنشطةأأحدث من النشاط يف قامئة  ناتن الأخرياالفئت وتردولني احلكوميني. ؤ ملساو  ،امللكية الفكرية ملدريس

                                                
1

 .http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html#fانظر:  
2

للجمعية العامة للويبو عىل الرابط:  28)اثنيا( من تقرير ادلورة 114انظر الفقرة  
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_ga_28/wo_ga_28_7.pdf). 

3
-http://www.wipo.int/export/sites/www/about: وما يلهيا، املتاح عىل الرابط: 130ص.  2016/17للثنائية انظر الربانمج واملزيانية  

wipo/ar/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf. وما يلهيا، املتاح عيل  138، ص. 2014/15، انظر الربانمج واملزيانية للثنائية ، للثنائية السابقة
 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2014_2015.pdfالرابط: 

4
أأنشطة بناء القدرات والربامج املتعلقة بلك نشاط من هذه الأنشطة عىل الرابط: ب، يمت حتديهثا بصفة مس مترة، قامئةميكن الاطالع عىل  

hhttp://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html . 
5

 .4اإىل  1 شاكل من، لأغراض الإحصاءات الواردة يف الأ 2016يوليو  15حىت  ةأأنشطة بناء القدرات املقرر احلس بانوتأأخذ هذه الوثيقة يف  
6

: عىل الرابطوقامئة الأنشطة املتاحة  سالفة اذلكر،  ACE/11/2انظر الوثيقة  
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html 

http://www.wipo.int/enforcement/ar/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/ar/activities/current.html
http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html#f
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_ga_28/wo_ga_28_7.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2014_2015.pdf
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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 نطاق أأنشطة بناء القدرات .اثنيا

ذ درات. بناء الق أأنشطةيع مجل  "واحد مناسبل يوجد هنج "و .4 عداداإ من هذه نشاط لك اخلاص بالربانمج  جير  اإ
ذا اكن  -نشطة الأ  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث من البغض النظر عام اإ اجلوانب املتصةل اتفاق رتكزي عىل اإ

البدلان  مع البدل أأو الوثيق لتعاوناب -التوعية مهناو عىل التدابري الوقائية، م حقوق امللكية الفكرية )تريبس( أأ  يفابلتجارة 
ومس توى  امجلهور بنيةالظروف الاجامتعية والاقتصادية والقانونية السائدة، فضال عن  ملراعاةالربامج  مت مواءمةتاملعنية. و 

البدلان املعنية، من وطنيني من البدل أأو وخرباء  ،دوليني  خرباءنياملتحدث تشمل قامئة . وعادة ماابمللكية الفكرية هتممعرف
 الويبو.  منوموظفني

ذاكءأأنشطة بناء القدرات يف جمال  7منظت  ل و .5 للملكية الفكرية ل حرتام الا اإ من  أأو العضو ناء عىل طلب من ادلوةلب  اإ
قلمييةحكومية دولية  منظمة أأو  وطينعىل املس توى الهذه الأنشطة  وت نفذ. املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةمثل الأريبو أأو  ،اإ

 (.1لطلبات )انظر الشلك ا حسب يقالميالأ أأو  قلمييالإ )دون( 

 

 
 

طط .6 ، وذكل بتنس يق 17مل الس نوية للربانمج درج يف خطة العوت   ،بشلك اكف أأنشطة التدريب يف وقت مبكر وُت 
مانة نيوثيقوتعاون  قلميية للأ   .مع املاكتب الإ

عطاء الأولوية لعدد فعاليات بناء القدرات ابإ  17الربانمج  ي لزمالبرشية واملالية، يف ضوء النقص الشديد يف املوارد و .7
قلميية وادلول الأعضاء الا جير و عام. اليف  تقدميها هميكن اليت تؤخذ و . مة للطلباملقد  ختيار ابلتنس يق الوثيق مع املاكتب الإ

عطاء عندالاعتبار  يفخمتلفة عنارص   مة للطلباملقد  ادلوةل العضو  تقدمه  لطلبات، مثل مربرات النشاط اذلل  ةولويالأ  اإ
ذاكء يف جمالبناء القدرات ل  ُأقميت فعاليةأ خر اترخي فضال عن س ياس ية ومس توى الالزتام؛ والإرادة ال  لملكية ل حرتام الا اإ

ن و  البدل اهذيف الفكرية  دلول الأعضاء اليت مل تس تفد من هذه الأنشطة يف املايض القريب(؛ ل ةولويالأ  عطاءلإ ) تجد، اإ
قامة الفعاليةحتليل الترشيعات الوطنية )و  ذا اكنت الترشيعات  ،قبل اكامتل العملية الترشيعية قد تقل الفائدة املرجوة من اإ اإ

ن وجدت، للمشاركة يف هاواس تعدادمعاهد التدريب ذات الصةل قدرة و (؛ تعديلال أأو  عامتدالا مرحةلذات الصةل يف  ، اإ
 .الفعالية

                                                
7

هذه الصناديق عىل نشطة املموةل من هذه الأ  ول يقترص تنظمي دلول الأعضاء.لالصناديق الاستامئنية  املموةل من تدير الويبو بعض هذه الأنشطة  
منا يشمل السلطات الوطنية أأو الإقلميية اليت تطلب النشاط أأمانة الويبو  تظليف هذه احلاةل، و. املؤسسة للصندوقعضو الوةل ادل يفأأيضا السلطات العامة ، واإ

 مضمون الربانمج، هبدف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي السادس. عن يةأأساس  بصورة وةل ؤ مس

 وطني (أقاليمي/دون)إقليمي 

15
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20
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 2016-2014عدد أنشطة تكوين الكفاءات بحسب النوع : 1الشكل 
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جاميل  بلغلفرتة قيد النظر، اب وفامي يتعلق .8 جاميل نشاطا، كام بلغ  37 أأنشطة بناء القدراتعدد اإ لبدلان املشاركة اعدد اإ
قلمييف  (3املشاركة )انظر الشلك  والبدلان( 2عدد الأنشطة )انظر الشلك  وفامي ييل. بدلا 84  :8لك اإ

 

      
 

قلميية املعن طبيعة ل  تبعا تلف امجلهور وهيلك الربانمجي قد و  .9 يف و. يةطلب ادلوةل العضو أأو املنظمة احلكومية ادلولية الإ
نفاذ، قد  فعالية فهياركز تحاةل منوذجية   ويلمسؤ  أأعضاء النيابة العامة أأومن  وأأ القضاة من هور امجل  يتأألفبناء القدرات عىل الإ

نفاذ القان املقدمة مع ادلوةل العضو  يقيض التفاق وحس امب(. 4تفتيش السوق( )انظر الشلك  مديريةن )امجلارك، الرشطة، واإ
تقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس تقرير ل  ووفقاالقانونية.  مفتوحا لأعضاء املهنأأو ل يكون النشاط ، قد يكون لطلبل

الأولوية لتعزيز مؤسسات التدريب )أأاكدمييات الرشطة، ومعاهد التدريب  17الربانمج  يعطي، 20149أأكتوبر عام  الصادر يف
 يف أأنشطة بناء القدرات. ،لكام اكن ذكل ممكنا ،تشارك هذه املعاهد التدريبية، تيجة ذلكل(. ون وغريهاالقضايئ، 

 

                                                
8

 اليت مترالبدلان و املعنية يه: أأفريقيا واملنطقة العربية وأ س يا واحمليط الهادئ، وأأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب )أأمرياك الالتينية والاكرييب(،  الأقالمي 
 مبرحةل انتقالية. ان اليت متر اقتصاداهتتشمل البدلاو  ،والبدلان املتقدمة مبرحةل انتقالية

9
ذاكءتقيمي "الهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل عىل بشأأن تقرير أأقسام الرقابة ادلاخلية ميكن الاطالع عىل   عىل لملكية الفكرية "ل حرتام الا اإ

-http://www.wipo.int/export/sites/www/about :الرابط
wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdfعىل ملخص التقرير ابللغة العربية يف مرفق  . وميكن الاطالع

عىل الرابط التايل:   WIPO/ACE/10/2الوثيقة 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_2.pdf. 
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عدد أنشطة تكوين الكفاءات : 2الشكل 
 2016-2014بحسب المنطقة 

 أفريقيا

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أمريكيا الالتينية 
 والكاريبي

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

   المنطقة العربية
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عدد البلدان المشاركة بحسب : 3الشكل 
 2016-2014المنطقة 

 أفريقيا

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 المنطقة العربية

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_2.pdf
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قامة حلقة: 16انظر الفقرة *  والتصالت يف القاهرة، مرص بشأأن التوعيةمعل اإضافية  اإ

  حمتوى أأنشطة بناء القدرات .اثلثا

. ومع ذكل، هناك مجموعة مة الطلبمقد  مطالب واحتياجات ادلوةل العضو  يليب عىل النحو اذل م لك برانمج ميص .10
، مع ةمنتظم بصورة تناولها جير واملوضوعات الرئيس ية اليت  ويرد أأدانه احملاورتناولها هذه الأنشطة. ت  اتوضوعاملمنوذجية من 
 .اذل  تغطيهلمحتوى ل رشح موجز 

 اللجنة الاستشارية املعنية ابلتنفيذ موضوعات مس توحاة من أأعامل أألف.

تناول الهدف الاسرتاتيجي السادس للويبو ومفهوم ب  عىل وجه التحديديبدأأ الربانمج أأنشطة بناء القدرات، يف مجيع  .11
ذاكء العالمات تقليد لس امي  – ظاهرة التعد  عىل حقوق امللكية الفكريةبوضع ممثل الويبو مث يقوم لملكية الفكرية. ل حرتام الا اإ

ىل  اسرتشاد مؤكدا، مشلالأ  لتمنية الاجامتعية والاقتصاديةاس ياق يف  -املؤلف وقرصنة حقالتجارية  ذاكءاجلهود الرامية اإ  اإ
 .لتمنيةل لويبو اامل عأأ ول جدمن  45لتوصية ابلملكية الفكرية ل حرتام الا

ن ، ولهذا الغرض .12 طار  يف، واملعلومات واخلربات الوطنية املتبادةل اللجنةدورات برامج معل فاإ ركزية  تشلك، اللجنةاإ
أأن للجنة يف ادلورات السابقة  النقاش اذل  جرىمن  تبنيربامج بناء القدرات. وقد مة يف توجيه احملتوى املوضوعي لهم

ذاكءحتقيق التوازن املناسب يف   الأمهية منوالوقائية، أأمر  العقابية الفكرية، اليت جتمع بني التدابريس ياسة امللكية ل حرتام الا اإ
السوق املرشوعة تعزيز بغية  ،دلول الأعضاء وأأحصاب املصلحةلاملتنوعة صاحل املو حتياجات الا تليبنتاجئ  لإحراز مباكن

يف تصممي برامج بناء القدرات، حيث ميكن  مماثةل بصورة. وينعكس هذا الهنج املتاكمل لها الامتثال وتشجيعلملكية الفكرية ل 
الظروف الاجامتعية والاقتصادية السائدة يف  مراعاة :اللجنةمعل مع برامج  امبارش  املرتبطة ارتباطاالية العنارص الت مالحظة
بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملصلحة  واملوازنة ،11تصوراهتمو  املس هتلكنيسلوكيات مبا يف ذكل ، 10البدلان املعنيةيف البدل أأو 

ىل احلاجة  ،12العامة نفاذ اإ ممكنة من منظور الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية، مبا أأخرى خيارات و امنذج بديةل باس تكامل هجود اإ

                                                
10

مراعاة  – هذه احلقوق نفاذاإ حقوق امللكية الفكرية و التعدايت عىل . موسونغو، "اإس بشلك خاص:ذات الصةل، انظر اللجنة معل  فامي يتعلق بواثئق 
: الرؤى والتحدايت املاثةل أأمام البدلان والتقليد. سيباندا، "القرصنة ج (؛WIPO/ACE/6/10" )والإمنائيةجامتعية والاقتصادية والتقنية الاتغريات امل 

 (.WIPO/ACE/7/10الأفريقية" )
11

 أأدانه.  13انظر أأيضا الفقرة  
12

نفاذ والتاكليف اليت يتحملوهنا يف سبيهل، مع مراعاة التوصية اإس ،بشلك خاصانظر   من جدول أأعامل  45. موسونغو "مسامهة أأحصاب احلقوق يف الإ
 (.WIPO/ACE/7/10الويبو للتمنية" )
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 القضاء وإنفاذ القوانين إنفاذ القوانين القضاء

 عدد أنشطة تكوين الكفاءات بحسب فئة الجمهور: 4الشكل 
                            2014-2016* 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_10.pdf
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ىل زايدة الوعي طار ل تقترص و. 13يف ذكل اجلهود الرامية اإ يف عىل جمرد العرض اللجنة هذه العنارص والعمل املنجز يف اإ
منا  عالمموضوع واحد، واإ ىل ذكل، نشاط بناء القدرات. ب  بأأمكهل ربانمجال اإ ضافة اإ براز أأيضايمت اإ والتعاون التنس يق  اإ

ذاكءيف جمال  مومسامههت الاسرتاتيجي مع أأحصاب احلقوق، ودورمه   .14لملكية الفكريةل حرتام الا اإ

ىل  الاستناد مع، يةمناقشة املوضوعات التال  ابنتظام ر جيويف هذا الإطار،  .13  أأساس ية: مكواد ذات الصةل اللجنةواثئق اإ

ىل مساعدة القضاة و هيدف هلملكية الفكرية. ل  موتصوراهتاملس هتلكني  سلوكيات - نفاذ القانون  يلوؤ سم ذا املوضوع اإ اإ
ىل  مميكهنم الإسهاادلور اذل   وفهم عىل حقوق امللكية الفكرية، التعد فهيا جير  فهم أأفضل للبيئة اليت  للوصول اإ

ىل  ابحرتاميف رفع مس توى الوعي  به ضافة اإ  .15نفاذلإ اب املتعلقدورمه القضائية و  هماهممامللكية الفكرية، اإ

ته أأمهي س متد ي من ادلول الأعضاء،  مطلوب مكرر أ خرهذا موضوع و نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية. اإ  -
بدور  املتعلقةالتطورات الترشيعية والسوابق القضائية بشأأن املسائل  وجتر  مناقشةمن التطورات التكنولوجية. 

جراءات  ، التدرجيية خطط الاس تجابةو ، املواقع الإلكرتونية جحبو ، الإخطار والسحبمقديم خدمة الإنرتنت، واإ
 .16تبع الاموال"ت فضال عن مبادرات "

املاثةل التحدايت  ،يف كثري من الأحيان يف اجامتعات املائدة املس تديرةاليت ت ناقش كررة، امل املوضوعات منأأيضا  -
نفاذ حقوق امللكية الفكرية،  أأمام رتم فهيا بيئة وتوفرياإ ، والتعاون بني واكلت مس تدامة بصورة للملكية الفكرية حت 

نفاذ القانون   .17نفاذالإ دور أأحصاب احلقوق يف مساعدة سلطات لك مهنا، و ب املنوطة هامامل و  ةتلفاخمل اإ

 :حتديدا لأعضاء السلطة القضائية التالية املوضوعات حبثيمت  ويف الغالب، -

حق املؤلف. وتس تخدم أأدوات و العالمات التجارية  قانوينالسوابق القضائية يف يف التطورات  أأحدث -
نفاذ حقوق امللكية الفكرية بشأأن مجموعات قضااي الويبو ، مثلمفيدة  مكرجع.،18اإ

                                                
13

 أأدانه. 13انظر الفقرة  
14

نفاذ يف املوضوعاتهذه يه    الثالثة والرابعة. ادورتهي الرئيس ية اليت تناولهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
15

جيه. (، WIPO/ACE/6/5يف الاقتصادات الناش ئة: السعر وبنية السوق وسلوك املس هتكل" )"قرصنة وسائل الإعالم جيه. اكراجانيس انظر  
توعية املس هتلكني عن  دراسات اس تقصائية. توث "زد(، WIPO/ACE/6/6"تقرير حبيث عن ميول املس هتكل وأأفاكره عن التقليد والقرصنة" )هارد  

يك" س  ك قرصنة: فهم السوق املواز  يف امل دراسة عن ال " (؛ ك تسوروWIPO/ACE/8/4" )هنغاراييف  وسلوكياهتم فامي يتعلق ابلتقليد
(WIPO/ACE/10/12 ىل مجيع واثئق ، للجنة الأخريتنيدلورتني وفامي يتعلق ابلتعلمي والتوعية ذات الصةل: ا بشأأنالاستشارية املعنية ابلإنفاذ اللجنة (. اإضافة اإ

 WIPO/ACE/10/12وWIPO/ACE/10/11 و WIPO/ACE/10/10و  WIPO/ACE/9/18حىت الواثئق WIPO/ACE/9/12 الواثئقانظر 
، http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137: عىل الرابطني  WIPO/ACE/10/16حىت

  .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022و
16

طار ادلورة التاسعةمن بيهنااملقدمة،  ةتلفاخمل املساهامت  انظر  : عىل الرابط؛ WIPO/ACE/9/27؛ WIPO/ACE/9/20-24) ، الواثئق، يف اإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137)،  ةالعارش ادلورة و (WIPO/ACE/10/18 ،

WIPO/ACE/10/20-21 ؛WIPO/ACE/10/24 الرابط، 25و: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022 
 .اللجنة دوراتمن 

17
نفاذ ، واثئق ادلورة السابعةمضن واثئق أأخرى، انظر  نفاذيف  وقملوضوع "مسامهة أأحصاب احلق اخملصصة، للجنة الاستشارية املعنية ابلإ  تاكليفال و  الإ

 عىل الرابط: لتمنية"ل من جدول أأعامل الويبو  45توصية ال  مراعاة، مع اليت يتحملوهنا يف سبيهل
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445  . انظر أأيضا محمد ابابر "تعممي املسؤولية الاجامتعية للرشاكت حنو اإذاكء احرتام

 .(WIPO/ACE/7/4حقوق امللكية الفكرية" )
18

 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf (؛ للغة ااب)لعربية
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf  (لكللغة الإناب.)زيية 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_629.pdf  ( ؛ ابللغة)الفرنس ية
  الإس بانية(.ابللغة )  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdfو

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_8/wipo_ace_8_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_9/wipo_ace_9_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_9/wipo_ace_9_18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_11-main1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_16.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_18.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_629.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_629.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مثل  - طوعية بني أأحصاب احلقوق والوسطاء عىل الليات ال  أ ليات لس تكامل اإ
 .19البديةل لتسوية املنازعاتال ليات الانرتنت و 

امللكية الفكرية، ومناقشة الاعتبارات عرب احلدود يف عىل  ابلتعدايت املتعلقةقضااي القانون ادلويل اخلاص  -
 .20السار ابلختصاص القضايئ والقانون  فامي يتعلقحالت التعد  عىل امللكية الفكرية، 

 ء الثالث من اتفاق تريبس وتنفيذهاجلز  بشأأنموضوعات  ابء.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. لإ  التطبيقالواجب حتت هذا العنوان الإطار القانوين العام  املدرجةوضوعات املوتغطي  .14
 بشأأنركز عىل اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، وموضوع أ خر ي  اذلضوع واحد يتناول الإطار ادلويل، مو  يوجدعادة و 

 لبدلل اجلزء الثالث من اتفاق تريبس عىل املس توى الوطين  أأو جير  تنفيذهبا  ذف   ن  تعلق ابلطريقة اليت ي   اذلالإطار الوطين، 
عىل مزيد من امجلهور،  حسب، تش متلقد  موضوعات أأخرى العموميان ناملوضوعا انهذ ييل. مث 21لبدلان املعنيةاأأو 

 لباب الثالث من اتفاق تريبسل  ةتلفاخمل حاكم الأ مضن الإطار اذل  توفره  ،نفاذالإ حمددة بشأأن  مبسائلفامي يتعلق  التفصيل
 :يف القانون الوطين تنفيذهو 

جراءات عادةل ومنصفة مبوجب املادة 41لزتامات العامة مبوجب املادة الا - ىل اإ غالبا ما و . 42، واحلاجة اإ
نفاذ حقوق التوازنة و امل مثل النظم القضائية  ،قضااي من خالهلناقش اذل  ت   الإطارهو يكون هذا  فعاةل لإ

ساءة احامتل و  ،امللكية الفكرية نفاذ اس تخداماإ جراءات الإ  .22اإ

ىل  51 من املواداملنصوص علهيا يف يارات اخل احلد الأدىن من الالزتامات و  حبث. يمت يةاحلدود تدابريال  - اإ
ميكن و وتطبيقها.  ذ هذه الأحاكم يف القانون الوطيناليت يمت هبا تنفي الكيفيةمن اتفاق تريبس، وكذكل  60

طار هذا املوضوع،  ،للمشاركني السلع اخملالفة ُتزين أأو  23قضااي مثل "الإجراءات املبسطة" طرحيف اإ
ىل ذكل، . و اوالتخلص مهن ضافة اإ دارة اخملاطر من  ،قضاايقد ت ناقش اإ اجلهات  جانبمثل حتليل اخملاطر واإ

  .احلدودعىل  والتحدايت اليت تواهجها يف تطبيق التدابري ،اخملتصة

امللكية الفكرية مبزيد من عىل املزعومة التعدايت ال ليات الإجرائية لإثبات  تناول. يمت املسائل الاس تدللية -
ىل مجع أأدةل عىل حقيقة التعد  ونطاقه وأأصهل هتدف اليت تحفظية ال تدابري ال كام يمت حبث التفصيل.  اإ

 جحز التقليدجراء اإ و  ،لقانون العاما (، مثل أأوامر "انطون بيلر" يف بدلانتريبس( )ب( 1) 50 )املادة
                                                

19
لإجراءات البديةل لتسوية املنازعات ا(؛ ت كوك، "WIPO/ACE/8/10. كريس يت، "ال ليات الاختيارية لتسوية منازعات امللكية الفكرية" )أأ  انظر 

"تسوية مشالكت امللكية الفكرية من خالل الس بل البديةل لتسوية  . كوبرو ج. ابرتون،ت( و WIPO/ACE/9/3كأداة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية" )
 للجنةالبديةل لتسوية املنازعات يف ادلورتني الأخريتني ال ليات  مسأأةل بشأأن(. انظر أأيضا الواثئق الأخرى اليت نوقشت WIPO/ACE/9/9املنازعات" )

نفاذ  ؛    ;http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137 عىل الرابط:  WIPO/ACE/9/4 - 8الاستشارية املعنية ابلإ
 .(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022 عىل الرابط: WIPO/ACE/10/4 - 9و
20

عىل حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت مع العنارص العابرة للحدود: حتليل "قضااي القانون ادلويل اخلاص املتعلقة مبنازعات التعد  انظر التقرير بشأأن  
 .(http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf) للهنج الوطنية"

21
من  66املادة  املنصوص علهيا يفمن الفرتة الانتقالية  تس تفيد عضاء يف منظمة التجارة العامليةالأ قل منوا الأ حقيقة أأن البدلان  مع الأخذ يف الاعتبار 

 .هنا الوطينمبا يف ذكل اجلزء الثالث منه، يف قانو  ،تفاقللتنفيذ أأحاكم االإعفاء(، مدة جملس تريبس أأن يزيد  ابحامتل رهنا، 2021يوليو  1)حىت اتفاق تريبس 
22

ساإساءة اس تخدام الإجراءات، انظر  مبسأأةلوفامي يتعلق   ، مع اليت يتحملوهنا يف سبيهل تاكليفال و  الإنفاذيف  وقمسامهة أأحصاب احلق". موسونغو، اإ
 (IPEA) ةالتطبيقي يةالاقتصادوث معهد البحتناولها اليت " ادلعاوى الصورية"و .(WIPO/ACE/5/10)لتمنية" ل من جدول أأعامل الويبو  45توصية ال  مراعاة
نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة: ادلع كذكل وميكن الاطالع  . (WIPO/ACE/7/REF/IPEA)اوى الصورية" من خالل "مرشوع دراسة عن اإ

 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_9/cdip_9_inf_6.pdfعىل ملخص التقرير عىل الرابط التايل: 
23

يف بعض الترشيعات الوطنية أأو الإقلميية )مثال، الاحتاد الأورويب(  متوخاةالإجراءات يه اتفاق تريبس،  ينص علهيا مل يت"الإجراءات املبسطة"، ال 
ليه البضاعة )اليت  موافقة مهنا حمددة، برشوطامللكية الفكرية، املتعدية عىل لضامن التخلص الرسيع من السلع  موجودة يف  قد تعترباملس تورد/ املاكل/ املرسل اإ
ىل  جراءات قضائية الرشوع يفبعض احلالت(، دون احلاجة اإ  .اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_8/wipo_ace_8_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_9/wipo_ace_9_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace_9/wipo_ace_9_9.pdf
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/index.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_9/cdip_9_inf_6.pdf
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saisie- contrefaçon للحصول عىل  املس تخدمة خرىالأ ليات وال  يف بدلان القانون املدين.  امثلامل
احلصول   يفاحلق الاختيار   ؛تريبسمن اتفاق  43)تقدمي الأدةل والقرائن، واملادة  هاأأو التعامل مع الأدةل 

"العادية" مبا يف ذكل شهادة اخلرباء  ثباتلإ اتريبس، وأ ليات من اتفاق  47املعلومات، واملادة عىل 
ىل ذكل(.  والشهود، وما اإ

أأم تريبس، من اتفاق ( )أأ( 1) 50مبوجب املادة  حتفظيةؤقتة، من خالل تدابري املاملدنية )سواء حاكم الأ  -
 تريبس(.من اتفاق  44عالج تصحيحي مبوجب املادة ك

ىل، هامقدار و  عن الأرضار التعويضات دفعتريبس(. رشوط من اتفاق  45الأرضار )املادة  -  استنادا اإ
 .املناقشاتالكثري من  تثري، وعادة ما السوابق القضائيةتطورات و  السار القانون 

 التعد ارتاكب يف يف الغالب  اليت اس ت خدمتواملواد  ،مللكية الفكريةعىل االسلع املتعدية  من لتخلصا -
جراءات مدنية أأ خارج القنوات التجارية  طار اإ  61و 59و  46، مع املواد مبا يتفقجنائية،  م)سواء يف اإ

يالءتريبس(. من اتفاق  عىل التوايل  ،يابيئ  بصورة سلميةمن هذه السلع هامتم ملسأأةل التخلص الا ومت اإ
 .24لبدلان الناميةا أأمام املطروحة تحدايتال و 

 :)مثل يف هذا اجملال الساريةاحلد الأدىن من اخليارات واملفاهمي  حبثالإجراءات اجلنائية والعقوابت. يمت  -
هبا ذ تنف  اليت  الكيفيةمن اتفاق تريبس، وكذكل  61نشأأ مبوجب املادة   اذل ،تجار "(ال نطاق ال مفهوم " 

ىل ذكل، . و القوانني الوطنية هذا احلمك ضافة اإ جترمي بعض  مثل دافع ،أأساس يةأأخرى مسائل تناقش اإ
 .25محاكالإجراءات اجلنائية، والتناسب يف الأ  الرشوع يف رشوطوامللكية الفكرية، عىل  التعد أأنواع 

 أأدوات مرجعية جمي.

ىل اإ و  .15 نفاذ القانون واملدعني املوهجة ل  أأنشطة بناء القدراتتس تفيد ، أ نفة اذلكر مجموعات قضااي الويبوضافة اإ سلطات اإ
 ؛مرجعيةداة كأ  "قضائيا ومالحقهتالتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ا" يةلتدريب امواد الويبو من ، أأكرث حتديدا بصورةالعامني 

ذ ذات الصةل.  الاس تدللوحقيق الت  مسائلو توجهيات عامة بشأأن العنارص القانونية للتقليد والقرصنة  توفر هذه املواد اإ
مع عدد من السلطات الوطنية لوضع مواد تليب الاحتياجات احمللية. وجير  العمل عىل ترمجة هذه املواد  17ويعمل الربانمج 

ىل  اللغات العربية والفرنس ية والإس بانية. اإ

 التوعية بشأأنحمددة لبناء القدرات  أأنشطة دال.

ماكتب امللكية الفكرية بناء قدرات ل أأنشطة أأيضا  17الربانمج نظم ي ، السلطات الوطنية أأو الإقلميية طلب بناء عىلو  .16
حدىقدت ع   ،2015 ويفموضوع التوعية والتصالت.  بشأأن يف القاهرة، مرص، ابلتعاون مع جامعة هذه  حلقات العمل اإ

                                                
24

نفاذ هذا املوضوع اذل  اضطلع به بشأأن جانب العمل ىى لاإ   ابلطرائق احلالية )انظر د. بالمكور، "دراسة تتعلق يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
قلمي أ س يا واحمليط الهادئ" ) أأمانة الويبو  عقدهتاحلقات معل و (( ، WIPO/ACE/6/8للتخلص من السلع املقدلة والسلع الناجتة عن القرصنة وتدمريها يف اإ

ص ( UNEPوبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ) : 2012عام  املسأأةلهذه  من أأجل يصاخ 
(http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program_bangkok.pdf)،  2013وعام: 

(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31303) 
25

نفاذلدلورة الثانية  املوضوعيةواثئق العمل  انظر  ل. انظر أأيضا: للجنة الاستشارية املعنية ابلإ  . هارمز،اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية  نفاذيف  وقمسامهة أأحصاب احلق" س موسونغو،اإ  (،WIPO/ACE/4/3لعقوابت اجلنائية. تقيمي ")اب"اإ اليت يتحملوهنا  تاكليفال و  الإ

 (WIPO/ACE/5/10)لتمنية"ل من جدول أأعامل الويبو  45توصية ال  مراعاة، مع  سبيهليف

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_8.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program_bangkok.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31303
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_4/wipo_ace_4_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10.pdf
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مللكية جتاه ااملس هتلكني  سلوك عندوات التوعية وتبادل اخلربات الوطنية، ومعلومات لأ  اعرض تادلول العربية، وتضمن
 الفكرية.

 هاوتقيمي  شلك أأنشطة بناء القدرات هاء.

متو  .17 موائد و  ،مناقشات جامعية ابنتظام عقدوجير  تكون تفاعلية قدر الإماكن. حبيث أأنشطة بناء القدرات  مص 
 فعاةل من امجلهور.تتطلب مشاركة  ،تدريبلل وسيناريوهات  ،مس تديرة

دوليني  متحدثنيو  ومتحدثني حملينيالويبو  موظفني من ،أأنشطة بناء القدرات نقدموياذلين  ،نياملتحدث قامئة وتضم .18
ىل املتحدثنياختيار  وجير . هتممشارك متويلب  أأمانة الويبوتتكفل  عادة ما مع  يامتىشمبا  ،يف هذا الشأأن املطلوبةاخلربة  استنادا اإ

 ةرشيكدولية منظامت حكومية مت دعوة متحدثني من ت، أأمكنلكام و موضوعات معينة يتناولها الربانمج. مع الربانمج أأو 
ابلتدابري  تتعلق موضوعات عن للحديثمن منظمة امجلارك العاملية  متحدثربامج )عىل سبيل املثال، الللمشاركة يف 
ىل هؤلء املتحدثني، اإ احلدودية(. و  ، لتقدمي اخلاصة عىل نفقهتم، احلقوق أأحصابدعوة ممثلني عن مجعيات  قد تمتضافة اإ

 مع السلطات العامة. اتعاوهنو  هذه امجلعيات دوربفامي يتعلق املوائد املس تديرة من أأو أأكرث ض و/أأو املشاركة يف واحدة وعر 

طارهذا التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية وأأحصاب احلقوق  ويأأيت .19 ىل  تدعو يتالللجنة  اخملوةل وليةال يف اإ اإ
 ".القطاع اخلاص ملاكحفة أأنشطة التقليد والقرصنةمع و  معينة، "التنس يق مع منظامت

ىل، ي طلب فهيا س تبيانمت من خالل اس امترة ات ،تقيميلعملية ُتضع مجيع أأنشطة بناء القدرات و  .20  حلقاتاملشاركني يف  اإ
ن ايومية ملهنهتم، ومس توى رضامه عهنال  هتمممارس يف احللقات  الاس تفادة منمدى  بيانالعمل  ، وتقدمي املزيد من التعليقات، اإ

 :2015-2014 للثنائية أأنشطة بناء القدراتب املتعلقة رقامالأ متوسط  وفامي ييلوجدت. 

 %92.40: الاس تفادة -

 %91.50الرضا:  -

 ]هناية الوثيقة[

 


