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من اإعداد ا ألمانة
أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية

مساهامت من اإعداد كرواتيا واكزاخس تان واتيلند والولايت املتحدة ا ألمريكية؛
والرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجارية ومعهد س نرتوماراك ملاكحفة التقليد
واحتاد املصنعني؛ وامجلعية السويرسية حلقوق املؤلفني يف املصنفات املوس يقية

أأنشطة اإذاكء الوعي اليت تس هتدف التالميذ املنفذة يف كرواتيا

مسامهة من اإعداد الس يدة أأان راشيك مارينوكوفيتش ،انئبة املدير العام ،مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
مجلهورية كرواتيا ،زغرب ،كرواتيا
ملخص :قاد مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية كرواتيا مبادرة مضن أأهجزة التنس يق الوطنية من أأجل اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية هبدف الاضطالع بأأنشطة لإذاكء الوعي تس هتدف ا ألطفال والش باب .وتقرر تنفيذ نشاطني يمكل أأحدهام الآخر
هام :مسابقة من أأجل ا ألطفال جتري يف اإطار مسابقات الويبو لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية لفائدة املدارس ومرشوع
بعنوان يوم امللكية الفكرية من أأجل ا ألطفال يس هتدف اإذاكء وعي ا ألطفال والش باب.
و أأطلقت املسابقة مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية ونفذت عىل الصعيد الوطين و أأجنزت أأيض ًا خالل النشاط التمكييل
"يوم امللكية الفكرية لفائدة ا ألطفال" ،وكذكل خالل التغطية الإعالمية لهذا النشاط ،اذلي نظم يف  30مايو  ،2017يف
زغرب ،ويف  14نومفرب  ،2017يف فارازدين .ويف عام  ،2018أأطلق مكتب امللكية الفكرية التابع لدلوةل دورة أأخرى من
املسابقة .ونظم حد ًاث لفائدة ا ألطفال يف رجيياك يف  11أأبريل .2018
أأعامل التوعية العامة والتواصل مع امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية :جتربة اكزاخس تان  -امحلةل الوطنية
ملاكحفة القرصنة

مسامهة من اإعداد الس يدة غولنارا اككني ،انئب املدير ،اإدارة حقوق امللكية الفكرية ،وزارة العدل ،أأس تاان،
اكزاخس تان
ملخص :تصف هذه الوثيقة جتربة وزارة العدل باكزاخس تان يف نرش املعارف بشأأن امللكية الفكرية وتعزيز احرتام امللكية
الفكرية من خالل محالت التوعية العامة واملسابقات املوهجة اإىل النشء والقطاع اخلاص وموظفي سلطات اإنفاذ القانون
وغري ذكل من الواكلت املهمتة.
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التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند

مسامهة من اإعداد الس يد بورش جارومون ،مسؤول جتاري أأول ،مكتب تعزيز وتطوير امللكية الفكرية،
والس يد ساس يوات رااتانفان ،مسؤول العالقات العامة ،مكتب الإدارة املركزية ،اإدارة امللكية الفكرية ،وزارة
التجارة ،نونثابوري ،اتيلند
ملخص :يشهد العامل اليوم تزايد ًا يف اإماكنية توصيل الناس ابلإنرتنت وسهوةل يف تبادل املعلومات واملعارف عرب ش بكة
احلاس بات .وقد اس تقر الاعتقاد بأأنه ينبغي من أأجل مواكبة التقدم التكنولويج والرمقي عدم الاقتصار يف التوعية ابمللكية
امللكية الفكرية عىل ا ألساليب التقليدية .وتؤدي ش باكت التواصل الإلكرتوين والاجامتعي هذه ا ألايم دور ًا معترب ًا يف يككني
القطاعني العام واخلاص ورواد ا ألعامل والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات واجلامعات واملدارس ومس تخديم
الإنرتنت ،خاصة اجليل الناشئ ،من فهم امللكية الفكرية بشلك أأفضل والاخنراط يف أأنشطة ذات صةل ابمللكية الفكرية.
بناء عىل اإدراهها للسلوكيات ادليناميكية ملس تخديم الإنرتنت واجتاهات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي ،اذخذت اإدارة
و ً
امللكية الفكرية (الإدارة) تدابري جديدة عىل املس توى الاسرتاتيجي للتوعية ابمللكية الفكرية وتعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية
بني معوم امجلاهري عن طريق ش باكت التواصل الاجامتعي ،مبا يف ذكل محالت فسس بو ونرش املعلومات عىل اإنس تغرام
وما اإىل ذكل.
محالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية

مسامهة من اإعداد الس يد بيرت ،ن ،فولر ،مستشار رئسيس ،قسم الإنفاذ ،مكتب الشؤون الس ياس ية
وادلولية ،مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،أألكساندراي ،فرجينيا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
ملخص :تلخص هذه الوثيقة أأنشطة اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وامحلالت الاسرتاتيجية ا ألخرية والراهنة واخملطط لها يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ول س امي تكل اليت تنظمها الواكلت احلكومية ا ألمريكية أأو تكل اليت تنفذها برشاكة مع
واكلت حكومية .واسرتشد مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،جزئي ًا ،ابلطلبات ا ألخرية
املقدمة للجنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ وخيطط حالي ًا لتنفيذ محةل توعية تتعلق ابلسلع املقدلة .وس يطلق مكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية مسابقة فيديو تفتح أأمام الش باب وطلبة املدارس الثانوية وطلبة
اللكيات وعامة الناس بشأأن هذا املوضوع .ويتوقع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية اإجراء
هذه املسابقة يف صيف عام  ،2018ومن املنتظر أأن تكون يف طور التنفيذ خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة الإنفاذ.
وسوف تس تخدم املشاراكت الفائزة هجزء من محةل توعية أأوسع نطاق ًا سسنفذها مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات
والعالمات التجارية عىل امتداد العام املقبل.
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مرشوع مدن ا ألصاةل

مسامهة من اإعداد الس يد هوزيه أأنتونيو مورينو اكمبوس ،مدير عام الرابطة الإس بانية محلاية العالمات
التجارية ( أأندميا) ،مدريد ،اإس بانيا ،والس يد لكوديو بريغونزي ،مدير عام معهد س نرتوماراك ملاكحفة التقليد
(اإندياكم) ،ميالنو ،اإيطاليا ،والس يدة دلفني رسفايت ،مدير عام احتاد املصنعني (يونيفاب) ،ابريس ،فرنسا
ملخص :مدن ا ألصاةل مرشوع توعوي من تنفيذ مؤسسات فرنس ية وإايطالية وإاس بانية تعىن حبامية العالمات التجارية
يس هتدف التوعية ابحلاجة اإىل حامية املنتجات ا ألصلية والتجارة احمللية ضد توزيع السلع املقدلة وبيعها ،وذكل عن طريق
اس تحداث عالمة يكيزي ميكن اس تخداهما للمدن اليت تنشط يف دمع العالمات التجارية والتجارة احمللية حباميهتا من التقليد.
وميكن للمدن املهمتة أأن تصبح "مدن أأصاةل" من خالل توقيع مذكرة تفامه تعبري ًا عن اس تعدادها للتعاون مع تكل
املؤسسات الثالث بغية الاضطالع حبمالت توعية وتدريب الرشطة احمللية والتعاون مع "مدن أأصاةل" أأخرى يف تبادل
أأفضل املامرسات يف ضبط املنتجات املقدلة .كام يس هتدف هذا املرشوع ،اذلي اكن ممو ًل يف أأول ا ألمر من املرصد
ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ،تكوين ش بكة من املدن اليت تراعي امللكية الفكرية يف فرنسا وإاس بانيا
وإايطاليا ،وهو يربط حالي ًا بني مدن روما وابريس وترشفيا ومالقة و أألياكنيت.
احرتام حقوق املؤلف!  -اإذاكء الوعي حبقوق املؤلف بني صفوف التالميذ

مسامهة من اإعداد الس يدة الكوداي اكمف رئسسة فرع ا ألعضاء يف امجلعية السويرسية حلقوق املؤلفني يف
املصنفات املوس يقية ( ،)SUISAزورخي ،سويرسا
ملخص :احرتام حق املؤلف مرشوع تربوي مصمته مخس رشاكت تس يري سويرسية من أأجل توعية الش باب بشأأن حق
املؤلف وقمية العمل الإبداعي .ويقدم مرشوع احرتام حق املؤلف للمراهقني اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  12و 16عام ًا مدخ ًال
تفاعلي ًا اإىل حق املؤلف وجيري تنفيذه خالل ساعات الفصل الاعتيادية .و أألف التالميذ أأغنية مع الفنان اذلي تناقشوا معه
بشأأهنا .وبذكل يمت تعريفهم بطريقة ممتعة بظروف الإنتاج اليت يواهجها الفنانون واملشهد الفين والثقايف يف سويرسا .ولسس
هدف احرتام حق املؤلف هو ذخويف الش باب ابلهتديد وإامنا جعلهم يفهمون معل الفنانني املبدعني .وينفذ مرشوع احرتام
حق املؤلف ملدة اثين عرشة عام ًا عىل التوايل ،قصة جناح حقيقية .ويف اجملموع ،يكت زايرة ما يزيد عىل  239مدرسة
والوصول اإىل  39440تلميذا.

WIPO/ACE/13/5

العالقة بني اإنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة

مسامهتان من اإعداد الربازيل وبريو

التقاطع ما بني حقوق امللكية الفكرية وقانون منع الاحتاكر يف الربازيل

مسامهة من اإعداد الس يدة ابول أأزيفيدو ،مفوضة دلى اجمللس الإداري لدلفاع عن الاقتصاد يف برازيليا ،الربازيل
ملخص :ل بد من التوفيق بني قانون منع الاحتاكر وقانون امللكية الفكرية بغية حتقيق أأهداف مشرتكة مثل تنش يط
التمنية الاقتصادية وتعزيز الابتاكر وتشجيع املنافسة .ومع ذكل فاإن التفاعل فامي بني هذين اجملالني يف القانون لسس سهال
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دامئا بل ويتطلب حتقيق التوازن احلذر لكفاةل حتقيق ا ألهداف املشرتكة .ويف س ياق الاقتصاد اجلديد اذلي تؤدي فيه
املعرفة وامللكية الفكرية دورا حموراي يف املنافسة بني ا ألطراف الفاعةل يف السوق ويف رمس حدود السوق املعين ،يتناىم
الوعي برضورة حتقيق التوازن بني حقوق امللكية الفكرية وقواعد املنافسة .و أأولك اإىل اجمللس الإداري لدلفاع الاقتصادي
– وهو اجلهة املنوطة ابملنافسة يف الربازيل – هممة التحقيق يف القضااي اليت مورست فهيا حقوق امللكية الفكرية بطريقة
يزمع أأهنا مسسئة وإاثباهتا ،وبذكل وضع اجمللس اإطارا لتحليل التقاطع بني حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة.
امللكية الفكرية وقانون املنافسة غري املرشوعة يف بريو

مسامهة من اإعداد الس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا ،مدير قسم الإشارات املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية الفكرية ،لامي ،بريو
ملخص :تتناول هذه املسامهة صالحيات املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة لس تالم قضااي حمددة تتعلق ابمللكية
الصناعية (العالمات التجارية) واملنافسة غري املرشوعة وحلها .وترد تفاصيل قضية حمددة ،قضية خمترب Lab.
Nutrition Corp. S.A.Cضد الس يد خوس يه أأبراهام فيالكورات أأولنو وأآخرون ،لوصف جتربة املعهد يف حل
الزناعات بشأأن اس تخدام نظام امللكية الصناعية ملنع دخول املنافسني اإىل السوق والبقاء فهيا .وينص النظام القانوين يف
البريو عىل أآليات حلل هذه القضااي واملعاقبة علهيا مبوجب قانون املنافسة غري املرشوعة وقانون العالمات التجارية .وتس ند
السلطة الإدارية املصممة لهذا الغرض للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية من خالل أأهجزته التنفيذية
و أأهجزة تسوية الزناعات ،أأي جلنة رصد املنافسة غري املرشوعة وقسم الإشارات املمزية.
ويف القضية املذكورة أأعاله ،خلصت جلنة رصد املنافسة غري املرشوعة اإىل أأن تسجيل ،مببادرة خشصية ،عالمات ممزية
لسلع مصنعة يف اخلارج من أأجل التحول اإىل املوزع الوحيد لهذه السلع يف السوق الوطنية فعل يتعارض مع حسن النية
يف ممارسة ا ألعامل .وفرضت اللجنة بذكل غرامة و أأحالت ا ألدةل اإىل قسم الإشارات املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية الفكرية لذخاذ اإجراءات ،حسب املقتىض ،ومضن اإطار اختصاصاته فامي يتعلق ابلعالمات التجارية
املعنية.
وقسم الإشارات املمزية من هجته (1) :نص عىل أأن خمتلف العالمات التجارية املسجةل لغية وابطةل عىل أأساس أأن مقدم
الطلب ترصف بسوء نية عند تعبئة الطلبات؛ ) (2و أأن خمتلف الإجراءات غري مقبوةل ألهنا تنهتك حقوق امللكية
الصناعية.
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تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين وا إلقلميي

مساهامت من اإعداد بيالروس والصني وفنلندا واملكس يك وبريو ومجهورية
كوراي والاحتاد الرويس و أأوغندا

تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس :الهيئات احلكومية املعنية واختصاصاهتا

مسامهة من اإعداد الس يد أأليكساندر زاايتس ،انئب رئسس قسم القانون واملعاهدات ادلولية ،والس يدة اإيلينا خمانكوفا،
الرئسسة السابقة لشعبة مراقبة الامتثال لترشيع امللكية الفكرية ،املركز الوطين للملكية الفكرية ( ،)NCIPمينسك،
بيالروس
ملخص :تصف ورقة البحث هذه كيفية توزيع اختصاصات حل املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية بني خمتلف الهيئات يف
بيالروس .فقد وضعت اإجراءات اإدارية وقانونية ملعاجلة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية .وتناقش الورقة حتديد ًا
اختصاصات جملس الاس تئناف يف املركز الوطين للملكية الفكرية ( )NCIPواحملمكة املتخصصة مبسائل امللكية الفكرية يف
احملمكة العليا لبيالروس.
تعزيز حامية التصاممي الصناعية لتشجيع تطوير صناعة الإضاءة  -حامية حقوق امللكية الفكرية يف غوزن ،تشونغشان،
الصني

مسامهة من اإعداد الس يد يني مينغ ،مدير مكتب بدلية تشونغشان للملكية الفكرية ،مدينة تشونغشان ،الصني
ملخص :هيدف منوذج غوزن ،اذلي أأطلق بدمع من مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ( ،)SIPOاإىل
وضع نظام محلاية التصاممي الصناعية ميكّن ترسيع منح حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها وتنس يقها يف تكتل صناعي حمدد،
وهو صناعة الإضاءة .وللمنوذج أأثر اإجيايب عىل تطوير هذه الصناعة والاقتصاد ا إلقلميي معوما.
جتربة الصني يف تعزيز اس تخدام الربجميات املرخّصة

مسامهة من اإعداد الس يد ليانغبني زينغ ،مدير قسم الإنفاذ ،اإدارة حق املؤلف ،الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني،
بيجني ،الصني
جزءا ها ًما من حامية امللكية الفكرية .وتصف هذه املقاةل اجلهود اليت تبذلها
ملخص :تعترب حامية حق املؤلف للربجميات ً
احلكومة الصينية لتعزيز حامية حق املؤلف للربجميات .واستناد ًا اإىل قوانسهنا و أأنظمهتا الشامةل نسبي ًا بشأأن حامية حق املؤلف
للربجميات ،أأطلقت الصني سلسةل من الس ياسات والتدابري لتعزيز اس تخدام الربجميات املرخّصة .و أأنشأأت أآلية تنس يق
مشرتكة بني الوزارات لتعزيز هذا الاس تخدام من قبل الواكلت احلكومية والرشاكت .وقد أأدت هذه اجلهود اإىل حتسني
بسئة حامية حق املؤلف للربجميات بشلك فعال وتعزيز تطوير صناعة الربجميات.
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أأفضل املامرسات عند اس تخدام خطاابت التوقيف والامتناع املوهجة اإىل ا ألفراد يف فنلندا

مسامهة من اإعداد الس يدة أأان فوابل ،مستشارة احلكومة ،شعبة س ياسات حق املؤلف والثقافة السمعية البرصية ،اإدارة
الثقافة وس ياسات الفنون ،يف وزارة التعلمي والثقافة يف هلس نيك ،فنلندا
ملخص :يف أأعقاب الزايدة الكبرية يف عدد خطاابت الامتناع والتوقف املرسةل ابمس أأحصاب احلقوق من ماكتب احملاماة
ضد من يزمع تعدهيم عىل حق املؤلف وردة الفعل املضادة املوهجة اإىل احملتوى والعملية املرتبطة هبذه املامرسة ممن يتلقوا
تكل اخلطاابت فضال عن وسائل الإعالم ،عينت وزارة التعلمي والثقافة فريقا عامال دلراسة جدوى تكل اخلطاابت .ولكف
الفريق العامل ابقرتاح أأفضل املامرسات اليت تراعي احلقوق ا ألساس ية ملن يتلقى اخلطاابت ،وموازنهتا يف مقابل حقوق
أأحصاب حق املؤلف ،حبيث تصبح معلية اإرسال خطاابت التوقيف والامتناع أأكرث شفافية وميكن التنبؤ هبا .ووضع
الفريق العامل 15ممارسة فضىل عىل أأساس القوانني القامئة ،وتزيد هذه املامرسات يقينا ترشيعيا و أأضفت توازان عىل رصد
أأوجه التعدي عىل حق املؤلف ابس تخدام هذه اخلطاابت.
ماكحفة قرصنة الربجميات يف املكس يك

مسامهة من اإعداد الس يد ميغيل أأجنيل ماراغني ،املدير العام للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية ،ميكس يكو سسيت،
املكس يك
ملخص :يضطلع املعهد املكس ييك للملكية الصناعية جبانب حامية امللكية الفكرية مبسؤولية الهنوض حبقوق امللكية الفكرية
وتعزيزها .ويف س ياق الهنوض هبذه احلقوق تشار املعهد مع مجعية رشاكت برامج احلاسوب سعيا لتحقيق هدف مشرت
أأل وهو كفاةل الاحرتام الاكمل حلقوق امللكية الفكرية اليت ينطوي علهيا اس تخدام الربجميات .وإاذ يقر املعهد وامجلعية بقمية
املبادرات املشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف كبح انتشار الربجميات غري القانونية ويف هتيئة الظروف املؤاتية
لتطوير نظم اإيكولوجية تكنولوجية وقع املعهد وامجلعية عىل عدد من اتفاقات التعاون اليت هتدف اإىل تثبيط وماكحفة
اس تنساخ الربامج احلاسوبية وتثبيهتا بشلك غري قانوين .ونفذت عدة أأنشطة تطبيقا لهذه التفاقات ،وتشمل محالت اإذاكء
وعي مبزااي اس تخدام الربجميات اس تخداما قانونيا فضال عن برامج التفتسش اليت يبارشها معهد امللكية الفكرية الصناعية
املكس ييك حبمك منصبه وبناء عىل القوامئ املقدمة من مجعية رشاكت برامج احلاسوب للتحقق من الاس تخدام القانوين
للربامج احلاسوبية .وعىل الرمغ من أأن الربجميات غري القانونية ل تزال منترشة يف الرشاكت املكس يكية ،فاإن هجود التعاون
املشرت فامي بني املؤسسات أأدت اإىل تراجع معدل الربجميات غري املرخصة.
أأنظمة الإنفاذ يف بدلان الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية

مسامهة من اإعداد الس يد رواندل جاستيلو ،أأمني فين ،جلنة الإشارات املمزية ،املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية
امللكية الفكرية ،لامي ،بريو
ملخص :منذ اإنشاء املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية (املعهد) ،ميكن تعريف ثالث مراحل ممتزية
ل إالجراءات املتخذة ملاكحفة ممارسات التعدي عىل للملكية الفكرية .اتسمت املرحةل ا ألوىل ابسرتاتيجية عقابية حملية تعمتد
عىل معليات يقوم هبا املعهد من جانب واحد أأو حبمك الصالحيات اخملوةل ه ملصادرة السلع املقدلة واملقرصنة داخل البدل.
أأما يف املرحةل الثانية ،فقد اذخذت اإجراءات اس هتدفت بصورة رئسس ية مس توى الرقابة امجلركية ،بغية منع دخول السلع
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اخملالفة اإىل السوق .وقد أأدركت املرحةل الثالثة احلاجة اإىل اتباع هنج شامل يف معاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية؛
فواصلت من هجة العمل عىل تغيري الثقافة الاس هتالكية هبدف تقليص الطلب عىل السلع املقدلة ،ومعلت ،من هجة
أأخرى ،عىل احلد من توفري هذه السلع ،من خالل تقدمي حوافز أأكرب للرشاكت الصغرى والصغرية لإنشاء عالماهتا التجارية
اخلاصة وتسجيلها.
ويف نومفرب  ، 2017نظم الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية حلقة معل بشأأن اإنفاذ احلقوق يف الإشارات املمزية
اس تضافها املعهد يف لامي ،هبدف وضع أأسس للتنس يق احملمتل يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املشاركة يف
الربانمج .تقامست البدلان املعلومات وتبادلت اخلربات املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ومن َّمث جرى تقيمي اجلوانب
املشرتكة و أأوجه الاختالف يف ا ألطر واملامرسات القانونية عىل الصعيد الوطين .واستندت املناقشات اإىل الردود اليت
تلقاها اس تقصاء مفصل يغطي مجةل أأمور ،من بسهنا القضااي املتعلقة ابلس ياسات الوطنية لإنفاذ امللكية الفكرية ،وسلطات
الإنفاذ ،والتدابري القانونية املتاحة ،والتخلص من السلع اخملالفة للملكية الفكرية .وتس تعرض هذه املسامهة نتاجئ هذا
الاس تقصاء ،وابلتايل تقدم نظرة عامة عىل نظم الإنفاذ يف البدلان املشاركة يف الربانمج.
التدابري ا إلدارية اليت يتخذها مكتب امللكية الفكرية الكوري مبوجب قانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية
ا ألرسار التجارية

مسامهة من اإعداد الس يد تيونغ يل ،املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة ا ألطراف يف املكتب الكوري للملكية الفكرية،
مدينة داجيون ،مجهورية كوراي
ملخص :يضطلع املكتب الكوري للملكية الفكرية بتدابري اإدارية عىل حنو مزتايد بغية الاس تجابة اإىل ممارسات املنافسة غري
العادةل هبدف الهنوض حبقوق ملكية املس هتكل ومصاحله .وإاذ تبذل مجهورية كوراي هجدا يف حظر املنافسة غري العادةل فقد
عدلت قانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية املعلومات التجارية الرسية يف يناير 2017و أأبريل  .2018ووسع التعديالن
لك من نطاق ما ميكن اعتباره فعال من أأفعال املنافسة غري العادةل فضال عىل نطاق السلطة املمنوحة للمكتب الكوري
للملكية الفكرية للتحقيق يف القضااي اليت يشتبه يف ممارسات املنافسة غري العادةل فهيا وإاصدار توصيات تصحيحية بشأأهنا.
وتصف هذه املسامهة أأحدث التعديالت فضال عن اختصاصات املكتب الكوري للملكية الفكرية وتبني اجلهود املعززة
اليت يبذلها املكتب يف الانتصاف ألفعال املنافسة غري العادةل من خالل اس تعراض دراس تني اإفراديتني.
التحري اجلنايئ واملالحقة القضائية للتعدي عىل امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي

مسامهة من اإعداد الس يد دونغوان شن ،م ِّّدع عام ومستشار قانوين أأول ،شعبة الشؤون القانونية ادلولية ،وزارة العدل،
سول ،مجهورية كوراي
ملخص :تنسق وزارة العدل وهيئة الادعاء العام بكوراي التحرايت يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائي ًا .ويتوىل
املدَّعون العامون يف كوراي اإجراء التحرايت اجلنائية ،فض ًال عن قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية اليت حتيلها علهيم
الرشطة ورشطة التحرايت اخلاصة .ويف س ياق الإجراءات اجلنائية ،يتعاون املدَّعون العامون مع واكلت أأخرى ويوهجوهنا
بناء عىل سلطهتم التقديرية املطلقة ،اإصدار مذكرات .ومبا أأن
ويزودوهنا ابلستشارات القانونية ،كام يلمتسون من احملمكةً ،
مجع ا ألدةل ميثل جزء ًا جوهر ًاي من أأي حترايت ،فكثري ًا ما تس تخدم مذكرات التفتسش والضبط وهمارات الاس تدلل اجلنايئ
الرمقي يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية لتحديد هوية املتعدي وا ألرضار ذات الصةل .وتضم مجيع ماكتب الادعاء العام
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التسعة وامخلسني احمللية يف كوراي مدَّعني لقضااي امللكية الفكرية ،كام يضم مكتبان مهنا اإدارات مس تقةل مكرسة حرص ًا
للتحري يف قضااي امللكية الفكرية .ومن أأجل مواكبة الزتايد يف جرامئ امللكية الفكرية الرمقية والس يربانية ،جتهتد وزارة العدل
وهيئة الادعاء العام يف الرتكزي عىل التطورات والتكتياكت التكنولوجية .ومن الامنذج اجليدة ذلكل املركز الوطين
لالس تدلل اجلنايئ الرمقي وإادارة حترايت الاس تدلل اجلنايئ التابعة ملكتب املدعي العام ا ألعىل.
تطوير أآليات لضامن الامتثال حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد الرويس

مسامهة من اإعداد الس يدة نتاليا راماشوفا ،املديرة ،اإدارة القانون ،وزارة الثقافة ،موسكو ،الاحتاد الرويس
ملخص :اذخذ الاحتاد الرويس عدد ًا من التدابري لتعزيز حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإانفاذها ،وكذكل زايدة شفافية
منظامت اإدارة احلقوق امجلاعية ومساءلهتا لضامن أأن هذه الكياانت تدير بفعالية القمية اليت حيققها اس تغالل ا ألعامل احملمية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتشمل التغيريات الترشيعية زايدة حامية مديري ا ألعامل املرسحية وإادخال ترشيعات ماكحفة
القرصنة .ويف الس ياق ا ألخري ،توجد أآلية غري قضائية للتصدي لنهتااكت حقوق املؤلف عىل الإنرتنت ،يككن أأحصاب احلق
من تقدمي دعوى ضد ماكل موقع اإنرتنت يتضمن حمتوى ينهتك حق املؤلف وطلب جحب هذا املوقع .وابلإضافة اإىل ذكل،
ميكن أأن تفرض احملامك الآن أأيض ًا قيود ًا عىل النفاذ اإىل موقع يعكس موقع ًا أآخر مت جحبه يف السابق .وفامي أأن لهذه التدابري
أآاثر اإجيابية عىل احلد من انهتااكت امللكية الفكرية ،جيري بذل املزيد من اجلهود ،عىل سبيل املثال ،فامي يتعلق بتبس يط
اإجراءات جحب مواقع الإنرتنت املنهتكة.
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الرتتسبات ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية

مساهامت من اإعداد إارسائيل واململكة املتحدة والاحتاد ا ألورويب

تدابري مقرتحة لإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت يف إارسائيل

مسامهة من اإعداد الس يدة أأيليت فيدلمان ،مستشارة ،والس يد هاوورد بولينري ،مستشار ،شعبة قانون امللكية الفكرية،
وزارة العدل ،القدس ،إارسائيل
ملخص :قدم مرشوع قانون لتعديل قانون حق املؤلف (قانون حق املؤلف (التعديل رمق  )2017-5778 ،)5اإىل الربملان
ا إلرسائييل يف عام  2017وجتري حالي ًا مناقش ته يف جلسات عامة أأمام اللجنة الاقتصادية .وهيدف القانون اإىل اس تحداث
س بل انتصاف قانونية فعاةل لإنفاذ حق املؤلف يف بسئة الإنرتنت ويف الآن ذاته تسسري وصول العموم للمعلومات والثقافة عىل
الإنرتنت؛ واحملافظة عىل احلق يف اخلصوصية؛ وتوفري منصة ملامرسة حرية التعبري وإاضفاء الطابع الرشعي عىل ا ألنشطة
التجارية .وتشمل هذه التدابري توس يع نطاق املسؤولية القانونية الثانوية عن التعدي عىل حقوق املؤلف ،وجحب املواقع
املتعدية يف الظروف املناس بة ،وإاصدار أأوامر قضائية من أأجل الكشف عن هوايت املعتدين عىل الإنرتنت ،وتوس يع
نطاق املسؤولية اجلنائية.
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جتارب اململكة املتحدة يف العمل مع وسطاء للتصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يدة اإلزيابسث جونز ،مستشار س ياسات اإنفاذ امللكية الفكرية ،مكتب امللكية الفكرية ،نيوبورت،
اململكة املتحدة
ملخص :اتساق ًا مع اسرتاتيجيهتا لإنفاذ امللكية الفكرية ( ،)2016-2020تس هتدف اململكة املتحدة (اململكة) ضامن فهم مجيع
ا ألطراف مسؤولياهتم فامي يتعلق ابملساعدة عىل القضاء عىل التعدايت عرب الش باكت الإلكرتونية .ويعمل مكتب امللكية
الفكرية ابململكة مع عدد من الوسطاء اخملتلفني عىل حتقيق هذا الهدف ،مما يتضمن تسسري مدونة ممارسات بني حمراكت
البحث والصناعات الإبداعية ملنع توجيه نتاجئ البحث للمس هتلكني اإىل مواقع اإلكرتونية متعدية ،والعمل مع صناعة الإعالن
ملنع ظهور اإعالانت عىل مواقع اإلكرتونية تنطوي عىل تعدايت عىل حقوق املؤلف (ويكويلها) ،وذكل من خالل العملية
اإبداع وقامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية التابعة لوحدة الرشطة املعنية جبرامئ امللكية الفكرية ،والتعاون مع منصات املبيعات
الإلكرتونية.
زايدة اجلهود اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية – حتديث من املفوضية ا ألوروبية

مسامهة من اإعداد الس يد هاري ت ميينك ،الرئسس املساعد ،والس يدة اناتليا زيربوفساك ،مسؤوةل الس ياسات العامة يف جمال
امللكية الفكرية ومقاومة التقليد ،يف الإدارة العامة للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة
وهيئة الاحتاد ا ألورويب ،يف بروكسل ،بلجياك
ملخص :يف نومفرب  ،2017قدمت املفوضية ا ألوروبية حزمة متاكمةل من التدابري من أأجل احلد من الزتييف والقرصنة.
و أأكدت املفوضية ،يف هذا الس ياق ،اعامتدها لهنج "تعقب ا ألموال" يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،والقامئ عىل
تصممي اإجراءات الس ياسة العامة من أأجل التعرف عىل مسار ا ألموال املتعلق بأأنشطة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية
عىل نطاق جتاري ،وتعطيل ذكل املسار .وترمج هذا الهنج عىل أأرض الواقع عرب عقد اتفاقات طوعية بني الفاعلني يف
القطاع .و أأحرز أأكرب تقدم يف مبادرتني ذاتسيت التنظمي وهام :مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املقدلة عرب الإنرتنت اليت تضم أأمه
منصات الإنرتنت و أأحصاب احلقوق اذلين ترضروا من بيع النسخ املزيفة واملقدلة ملنتجاهتم بشلك متكرر عرب الإنرتنت،
ومذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية .وتركز املبادراتن عىل أأوجه التعدي عىل حقوق
امللكية الفكرية عرب الإنرتنت وتعمتدان عىل تدخل الوسطاء واس تخدام التكنولوجيات احلديثة اليت تسرس اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية.
امللكية الفكرية والقضاء
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من اإعداد الس يد خافيري سواب ،أأس تاذ مشار ومدير تدريب القضاة ومدير
دبلوم التقايض يف جمال الرباءات يف أأورواب ،يف مركز ادلراسات ادلولية
للملكية الفكرية ( ،)CEIPIسرتاس بورغ ،فرنسا

ملخص :يقر امجليع اب ألثر اخلطري اذلي يرتتب عىل شلك قانون امللكية الفكرية وظاله بناء عىل القرارات القضائية
الصادرة .امللكية الفكرية والقضاء عبارة عن جمدل منقح اشرت عدد من املؤلفني يف وضعه يقدم صورة شامةل عن التخصص
القضايئ يف جمال امللكية الفكرية .ويرى الكتاب أأن الاس تفادة من منافع التخصص مع احلفاظ عىل فهم قانون امللكية
الفكرية يف س ياقه أأمر همم لضامن جودة الفصل يف الزناعات القضائية وإانصافها ،حيث يعترب هذا الفصل معلية لتقيمي ا ألمور
وموازنهتا لصاحل تنفيذ حقوق امللكية الفكرية .ومن املبادئ الرئسس ية يف هذه العملية اإيالء الاعتبار الواجب للمصلحة
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العامة ،واحلقوق ا ألساس ية ومبد أأي املنافسة والتجارة احلرة .ويؤدي القضاة أأيضا دورا حموراي يف تكييف قانون امللكية
الفكرية ليتواءم مع التطورات التكنولوجية والاجامتعية .والرمقنة وامليكنة واملركزية وتفويض السلطة يف جمال اإنفاذ القانون
لكها حتدايت تواجه ا ألفاكر التقليدية عن اإنفاذ امللكية الفكرية وهمنة القضاء بل والسلطة القضائية نفسها.
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التقدير المكي للتعويضات يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية

مساهامت من اإعداد كولومبيا وا ألردن واملغرب واململكة املتحدة وامجلعية
ادلولية محلاية امللكية الفكرية

تقيمي جحم الرضر عىل امللكية الفكرية :وهجة نظرة من النظام القانوين الكولوميب

مسامهة من اإعداد الس يد خوريخ ماريو أأورليت كولزوس ،انئب الوكيل ا ألعىل للشؤون القضائية ،الواكةل العليا للصناعة
والتجارة ،بوغوات ،كولومبيا
ملخص :جيب أأن تنطوي امحلاية الشامةل حلقوق امللكية الفكرية عىل أآليات مص ّممة خصيص ًا لتضمن منح صاحب احلق
انتصاف ًا ف ّعا ًل أأو تعويض ًا عاد ًل لقاء ا ألرضار املرتتبة عن التعدي عىل حقوقه احلرصية .ومن املؤكد أأن الصعوابت يف هذا
اجملال ل يس هتان هبا ،ل س امي فامي خيص حتديد الرضر النامج عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وتقديره ّّمكً .والغرض
من هذه الوثيقة هو حتديد املعايري املتاحة أأمام أأحصاب حقوق امللكية الفكرية والقضاة يف كولومبيا لتحديد وحساب مبلغ
التعويضات لقاء الرضر النامج عن نشاط ينهتك تكل احلقوق ،وذكل يف جمال امللكية الصناعية وحق املؤلف عىل
حدّ سواء.

تقدير التعويض نتيجة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية

مسامهة من اإعداد ادلكتورة هناد عبد الكرمي احلس بان ،قايض حممكة اس تئناف عامن ،ا ألردن
ملخص :التعويض وفق ًا للنظام القانوين ا ألردين يشمل الرضرين املادي وا ألديب .وحيدد ا ألول مبقدار الرضر الفعيل والرحب
الفائت ،ول صالحية للمحمكة يف تقدير التعويض وفق ًا لقواعد العداةل وا إلنصاف ول يوجد يف هذا النظام ما يعرف
ابلتعويضات العقابية اليت تسمح للمحمكة مبنح املدعي مبلغ ًا معين ًا تعويض ًا عن التعدي عن أأي حق من حقوق امللكية
الفكرية .والرضر ا ألديب وهو حمصور يف التعدي عىل حقوق امللكية ا ألدبية والفنية ،يتطلب اإثبات وجوده ويقدر من قبل
اخلبري جزاف ًا .كام أأن قمية التعويض ل ترتبط بطبيعة الفعل حمل التعدي ،فامي اإذا اكن تعد ًاي مبارش ًا مثل تقليد العالمة أأو
اس تعاملها بدون موافقة مالكها أأو تعد ًاي غري مبارش مثل بيع منتجات مقدلة ،ول يؤثر يف تقديره توافر عمل املتعدي بأأنه
يتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية أأم ل؛ كون التعويض يقاس مبا حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب برشط أأن
يكون الرضر نتيجة طبيعية لفعل التعدي .وميكن اعتبار بدل قمية الرتخيص أأساس لتقدير التعويض يف حال
إاثبات وجوده.

WIPO/ACE/13/INF/2
12

التعويض عن الرضر يف دعاوى الزتييف

مسامهة من اإعداد القايض عبد الرزاق العمراين ،الرئسس ا ألول حملمكة الاس تئناف التجارية ابدلار البيضاء ،املغرب
ملخص :املبادئ اليت اس تقر علهيا الترشيع والعمل القضايئ ابملغرب ومن خالل الاطالع عىل معظم القرارات الصادرة عن
احملامك التجارية هو أأنه ملاكل العالمة الاختيار بني املطالبة ابلتعويض الاكمل اذلي يشمل اكفة اخلسارة ولك الرحب الضائع
اذلي حتصل عليه املعتدي بصفة غري مرشوعة اإل أأنه يبقى اإثبات هذا ا ألمر من طرف املدعي جد صعب ح ى ولو
ابللجوء من طرف القايض اإىل اخلربة الفنية  ،ذلكل غالبا ما يفضل املدعي املطالبة ابلتعويض احملدد سلفا من طرف املرشع
ابلنظر لكونه معفى من اإثبات جحم الرضر  ،وعند تقدير احملمكة لهذا التعويض بني احلد ا ألدىن وا ألقىص يؤخذ بعني
الاعتبار مكية السلع املزيفة اليت ضبطت مبحل املعتدي ،أأما خبصوص مسأأةل سوء أأو حسن النية فاإنه ل ينظر اإلهيا من
طرف القايض اإل اإذا اكن املعتدي اتجرا بس يطا أأما اإن اكن صانعا فاإنه يعد مزيفا ويتحمل أأداء التعويض دون اعتبار
حلسن النية  ،ويف ا ألخري فاإن القضاء املغريب ل يأأخذ بطريقة احتساب التعويض استنادا عىل عقود الرتخيص.

خربات اململكة املتحدة يف جمال تقدير التعويض عن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية

مسامهة من اإعداد الس يد أألن جونز ،مستشار امللكة وقايض دائرة مبحمكة امللكية الفكرية ،حممكة العدل العليا ،لندن،
اململكة املتحدة
ملخص :يس تحق أأي صاحب حق ملكية فكرية تعويضات عن التعدي عىل حق امللكية الفكرية اخلاص به دون حاجة
اإىل اإثبات أأي معرفة من جانب املتعدي .وابلإضافة اإىل ذكل ،يتيح القانون انتصاف ًا فعا ًل للتعويض ،أأل وهو التعويضات
التفاوضية ،ح ى ولو تعذر اإثبات حدوث خسارة من نوع تقليدي .ويقىض ابلتعويضات يف هذه احلالت ابملبلغ املعقول
اذلي اكن ميكن املطالبة به للسامح بفعل التعدي .وحيسب هذا املبلغ عن طريق تصور تفاوض افرتايض بني صاحب احلق
واملتعدي ويرجع الفصل فيه اإىل احملمكة استناد ًا اإىل ا ألدةل .وقد تقرر احملمكة تعويضات اإضافية اإذا ثبت عىل املتعدي تعمده
اقرتاف التعدي .ولسست للتعويضات التفاوضية ول للتعويضات الإضافية صفة عقابية .ول يوجد جمال لتعويضات عن
"الرضر املعنوي" اإل يف حدود ضيقة.
دراسة امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بشأأن تقدير التعويض

مسامهة من اإعداد د .أآري لكونني ،املقرر العام املساعد للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،زيورخي ،سويرسا
ملخص :تعرض هذه الورقة ابإجياز املسائل الرئسس ية اليت أأبرزهتا اجملموعات الوطنية وا إلقلميية يف امجلعية ادلولية محلاية
امللكية الفكرية (امجلعية) خالل ادلراسة اليت اس تمكلهتا امجلعية يف شهر أأكتوبر  2017بشأأن تقدير التعويض .وقد تركزت
تفوت عىل صاحب احلق نتيجة للتعدي) والإاتوات املعقوةل (تقدير
املناقشات عىل تقدير التعويضات (ا ألرابح الفعلية اليت َّ
للتعويضات حيسب بتطبيق اإاتوة معقوةل عىل املبيعات غري املرشوعة للمتعدي) .كام عاجلت املبادئ القابةل للتطبيق عىل
حتصيل تعويضات عىل السلع املركَّبة وعن السلع اليت تضم صنف ًا قامئ ًا عىل التعدي ،عالو ًة عىل حتصيل تعويضات عىل
اخلسائر املس تقبلية .ومل يشمل نطاق ادلراسة تقدير حساابت ا ألرابح ،أأي الرحب غري املرشوع املتحقق للمتعدي مما ميكن
اإعزاؤه اإىل التعدي.
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التجارب الوطنية وا إلقلميية يف تكييف مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف
جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا"

مساهامت من اإعداد ا ألردن وجنوب أأفريقيا واملنظمة ا إلقل ميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية

مواءمة دليل الويبو التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ
قوانني امللكية الفكرية يف ا ألردن

مسامهة من اإعداد ادلكتورة هناد عبد الكرمي احلس بان ،قايض حممكة اس تئناف عامن ،ا ألردن
خمصصة ملادة الويبو التدريبية التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا يك
ملخص :يف عام  ،2017أأعدّت صيغة َّ
تس تخدم يف ا ألردن .و أأفضت هذه العملية اإىل اإصدار دليل تدرييب بعنوان التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة
مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف اململكة ا ألردنية الهامشية .و أأصبح مرجع ًا همامً ل
غىن عنه؛ كونه يوفر معلومات وهمارات هلم .ومما زاد من أأمهية هذا ادلليل بشلك كبري عدم تدريس لكيات احلقوق
ملتطلبات امللكية الفكرية ا ألساس ية وعدم تنظمي املرشع ا ألردين حلقوق امللكية الفكرية يف قانون واحد وإامنا يف تسع قوانني
مس تقةل عن بعضها البعض.
واعمتد هذا ادلليل مكرجع للتدريب يف املعهد القضايئ ا ألردين ملادة تطبيقات يف حامية حقوق امللكية الفكرية يف برانمج
دبلوم املعهد الفضايئ ا ألردين ويف ادلورات التدريبية للقضاة ا ألردنيني.
أأمهية اتباع هنج شامل يف تدريب موظفي واكلت اإنفاذ القانون ابس تخدام مواد تدريبية خمصصة

مسامهة من اإعداد الس يدة أأماندا لوثريينجني ،كبرية مديري اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،جلنة الرشاكت وامللكية
الفكرية ،بريتوراي ،جنوب أأفريقيا
ملخص :لطاملا اكنت جنوب أأفريقيا عىل وعي بأأمهية التدريب وبناء القدرات يف سلسةل قمي اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
وقد مت اس هتداف مجيع ا ألطراف من خالل اتباع هنج شامل ،مع توظيف دليل التدريب اخملصص ،مما نتج عنه منافع
متعددة .ومنح دليل جنوب أأفريقيا التدرييب ،من خالل اتباع هنج شامل لتدريب مسؤويل اإنفاذ القانون ،مزااي عديدة
ابلنس بة لإنفاذ حقوق امللكية بفعالية وكفاءة .وعندما ينفذ التدريب بطريقة شامةل ،يكون ادلور اخلاص للك طرف حمدد ًا
بوضوح ويصبح التعاون بني خمتلف سلطات الإنفاذ حاسامً من أأجل اإنفاذ فعال حلقوق امللكية الفكرية.
و أأاتح التعاون مع الويبو اإماكنية أأن تقوم جنوب أأفريقيا مبواءمة املواد التدريبية اليت تتيحها الويبو مجليع دولها ا ألعضاء من
خالل تعديل املواد التدريبية يف جمال التحقيق واملالحقة يف جرامئ امللكية الفكرية املوهجة لكبار املسؤولني عن اإنفاذ
القانون والنياابت العامة يف شلك أأداة خمصصة ومثالية ومصممة بطريقة فريدة من أأجل دوائر اإنفاذ القانون يف جنوب
أأفريقيا .وابلتايل يكثل أأمهية اإعداد مواد تدريبية فعاةل ودورات تدريبية مشرتكة جحر زاوية يف تعزيز احرتام حقوق امللكية
الفكرية عىل مجيع املس توايت يف جنوب أأفريقيا .ويف الوقت اذلي يزتايد فيه قيام املسؤولني عن اإنفاذ القانون بعمليات
تدقيق ،أأصبح تدريهبم تدريب ًا مالمئ ًا أأساس ي ًا ابلنس بة للتقليل من ا ألخطاء املرتكبة وإاعداد مسؤويل الإنفاذ احلاليني عىل
أأفضل وجه ممكن.
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مواءمة مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" واس تخداهما يف ادلول ا ألعضاء
يف ا ألريبو

مسامهة من اإعداد الس يد فرانندو دوس سانتوس ،املدير العام للمنظمة ا إلقل ميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)،
هراري ،زمبابوي
ملخص :إادرااك من املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ألمهية بناء احرتام امللكية الفكرية يف املنطقة
ا ألفريقية ،اعمتدت ا ألريبو يف عام  2013اسرتاتيجية لبناء احرتام امللكية الفكرية ،وتنفذها ابلتعاون مع املنظامت ادلولية
وادلول ا ألعضاء فهيا .ونتيجة حلقة معل إاقلميية نظمهتا ا ألريبو والويبو يف يوليو  2014يف هراري ،زميبابوي ،لتشجيع
تدريس امللكية الفكرية يف لكيات الرشطة ،اضطلعت الويبو ابإعداد املواد التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية
ومالحقهتا قضائيا" لفائدة سلطات اإنفاذ القانون واملدعني العامني (دليل التدريب) .و ُأطلق ادلليل يف حلقة معل يف
عام  ،2015بغية حتفزي أأنشطة تدريس جرامئ امللكية الفكرية يف لكيات الرشطة يف عدد من ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو.
وبناء عىل طلب من ا ألريبو ،أأعدت نسخة خمصصة من دليل التدريب ،تتضمن ترشيعات ذات صةل من  10ولايت
قضائية يف ا ألريبو .و أأطلقت هذه النسخة يف يوليو  2018يف حلقة معل لضباط الرشطة املتدربني ،نظمهتا الويبو وا ألريبو.
ومن املأأمول أأن حيفّز ادلليل تعزيز تدريب الرشطة بشأأن جرامئ امللكية الفكرية يف املنطقة ا ألفريقية ،مبا يف ذكل عن طريق
اإعداد نسخ مالمئة للك دوةل.
[هناية الوثيقة]

