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WIPO/ACE/14/3  مراقب مؤقت ةبصف منظمة �ري حكومية قبول 
 من ٕا�داد أ�مانة

WIPO/ACE/13/4   ٔأ�شطة التوعیة وامحلالت �سرتاتیجیة بوصفها وس�ی� ٕالذاكء ��رتام للملكية
 الفكریة

 ومجهوریة مو�وفاالهند والرنوجي وعامن وبريو مساهامت من 

 مح� ماكحفة القرصنة يف الهند –ٕابقاء القراصنة بعیداً 
 والت�ارة �لصنا�ة ا�هنوض ٕادارة الفكریة، امللكية شعبة املشرتك، أ�مني أٓ�اروال، راجيف الس�ید ٕا�داد من مسامهة

 الهند نیودلهيي، والصنا�ة، الت�ارة وزارة ا�ا�لیة،

تصدهيا  يف ا�ا�لیة، والت�ارة �لصنا�ة ا�هنوض لوزارة التابعة وٕادارهتا الفكریة امللكية حقوق �روجي �لیة نفّذت: ملخص
 تدریب �رامج الهند، يف إال�الم احلیوي وصنا�ة الرتفيه قطاع وسائط یوا�ها اليت القرصنة يف املمتثل الرئييس للت�دي

 الترشیعیة التدابري من وضع العدید يف كام سامهت ك،وامجلار  الفكریة لفائدة مسؤويل الرشطة امللكية قوانني ٕانفاذ �ىل
وقد . الش�باب يف ٔأوساط س�� القرصنة ال الوعي مب�اطر ٕاذاكء يف الرئيس�یة اليت تضطلع هبا أ��شطة ٔأ�د و�متثل. وإالداریة
 يف عرضها جيري قصص ُمصورة تُظهر لرسوم متحركة فيدیو ومقاطع دبولیوو مبشاركة جنوم قصرية فيدیو مقاطع أ�نتجت

الشخصیة الهزلیة للملكية الفكریة وخشصیة "أٓي يب �ين"، اليت تعترب متمية  وظهرت .التلفزیون شاشات و�ىل السي� دور
 يف اجلامعات طالب �شارك بي� املدارس، املو�ة لطالب والعروض الفيدیو حقوق امللكية الفكریة يف الهند يف مقاطع

 .الفكریة امللكية مسابقات

 جتنب رشاء السلع املق�ة �رب إالنرتنت و�الل العطل –الرنوجيیة �شأٔن التقلید  مبادرات التوعیة

مسامهة من ٕا�داد الس�یدة هیدفيغ بينغس�تون، �برية املستشار�ن القانونیني، املكتب الرنوجيي للملكية الصناعیة، ٔأوسلو، 
 الرنوجي

مبادرات �دیدة للتوعیة �شأٔن عواقب رشاء املنت�ات  2014ام منذ � املكتب الرنوجيي للملكية الصناعیة نفذ: ملخص
املق�ة وخماطرها. واس�هتدفت الرنوجيیني ا��ن �شرتون السلع املق�ة �رب إالنرتنت والرنوجيیني ا��ن �شرتون السلع املق�ة 

ملكتب الرنوجيي للملكية ا �الل عطلهم �خلارج. ونُفذت لك هذه املبادرات مبزيانیة منخفضة �سبيًا. ومع ذ�، تواصل
الصناعیة مع العدید من الناس من �الل هنج استبايق لز�دة اه�م وسائل إال�الم. وقد نُفذ العدید من هذه املبادرات 

 .هیئة حامیة املس�هت� الرنوجيیة�الشرتاك مع ٔأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن، مكمثيل القطاع اخلاص وامجلارك و 

 اخلاصة ��رتام حق املؤلف يف عامن 2018/2019املسابقة املدرس�یة لعام 

ارة التعلمي يف ٔأ�دت هذه املشاركة ا�كتورة ما� العزري خبرية يف جمال التعلمي ومد�رة �بتاكر وأ�وملبیاد العلمي بوز
 مسقط، سلطنة عامن

وزارة التعلمي يف عامن اه�ما �اصا ٕ�ذاكء الوعي �مللكية الفكریة والتثقيف املرتبط هبا يف املدارس �ىل  ٔأولت: ملخص
مدار الس�نوات الثالث املاضیة، نظرا الحتیاج الطالب املتنايم الس�ت�دام طائفة متنو�ة من موارد املعلومات حبثا عن 

�بتاكر �ىل املس�توى املدريس. ومبا ٔأنه من السهل �ىل الطالب  ، ما یؤدي ٕاىل �نتفاع منحبهثم ٔأفاكر �الل ٕاجراء
اس�ت�دام ٔأشاكل التكنولوجيا املتا�ة يف �سخ املعلومات ٔأو حتمیلها ومن مث اس�ت�دا�ا يف ٔأعامهلم دون إالشارة ٕاىل العمل 

وحتسني فهمهم لعدم بغیة ٕاذاكء وعي الطالب حبق املؤلف  2018/2019أ�صيل، نُظمت مسابقة يف الس�نة ا�ٔاكدميیة 
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طالب املدارس �ىل حقهم املسابقة عرف قانونیة التعدي مع توجهيهم ٕاىل ٔأشاكل النفاذ القانوين ٕاىل املادة اليت حيتاجوهنا. وتُ 
 ذ� ملس�تقبلهم ومس�تقبل جممتعهم. ٕادراك قميةيف �س�تفادة من �سخ ٔأعامهلم و�ىل 

�ر�مج �ربوي �دید لتالميذ املدارس  - یة ؤأنبذ ا�هتریبأٔ�رتم امللكية الفكر  –القرار يل و��رتام مين 
 الثانویة يف بريو

إالشارات املمزية التابع للمعهد الوطين ل�فاع عن مد�ریة  مسامهة من ٕا�داد الس�ید راي ٔأغوس�تو ميلوين �ارس�یا، مد�ر
 املنافسة وحامیة امللكية الفكریة، ل�، بريو

القرار يل و��رتام  ا�ي حيمل عنوان " الرائد الرتبوياملرشوع  املنفَّذة يف ٕاطارهذه املسامهة أ��شطة  تصف: ملخص
 والزتو�ر القضا� املتعلقة �لقرصنة مرا�اةاكن الهدف من املرشوع هو و . " ٔأ�رتم امللكية الفكریة ؤأنبذ ا�هتریب –مين 

املرشوع جلنة ماكحفة اجلرامئ امجلر�یة والقرصنة،  تونفّذ. 2018الثانویة لعام  املناجه ا�راس�یة لتالميذ وضعيف  ا�هتریب
 �لقات من �الل تنظمياملر�� أ�وىل تدریب املعلمني  فشملت :ٕاىل مر�لتني وقُّسم املرشوع .بتد�ل من وزارة التعلمي

لطالب املدارس  املو�ة ورات�ل فشملت التنفيذ الفعالاملر�� الثانیة  ٔأما. تعلميیةمعل مبارشة ومنتد�ت افرتاضیة ومواد 
من ا�طط توس�یع هذه و و من هذه املبادرة. �من ل� واك اً طالب 9,801اس�تفاد  اكن قد ،2018حبلول �ام و الثانویة. 
 أ�خرى يف بريو. املقاطعاتلتشمل  ،2019، �الل �ام املبادرة

 يف مجهوریة مو�وفا �ر�مج التغیري الثقايف

 فامجهوریة مو�و ، يش�ینيوفة، ك لواك� احلكومية املعنیة �مللكية الفكریبولواكن، املد�رة العامة، امسامهة من ٕا�داد د. لیلیا 

تؤدي امللكية الفكریة يف �امل الیوم دورًا مزتاید أ�مهیة دا�ل جممتعاتنا حيث �سامه يف ا�منو �قتصادي والتمنیة : ملخص
�ر�مج توعیة واسع النطاق �شمل ٔأ�شطة إال�الم والتثقيف وٕاذاكء الوعي، هو �ر�مج التغیري الثقايف الثقافية والرفاه. و

وُمصِّم من ٔأ�ل تعز�ز حقوق امللكية الفكریة وحام�هتا، ومن مث حتقيق التغیري الثقايف يف بيئة امللكية الفكریة يف مجهوریة 
عن الرب�مج، نبذة �امة هذه املسامهة  مقدِّ . وت2018ود�سمرب  2017مو�وفا. وقد أ��د ونُفذ �الل الفرتة ما بني ینا�ر 

 .ؤأهدافه و�ا�ته، ؤأدوات تنفيذه ومهنجیته، وخمر�اته الرئيس�یة والنتاجئ احملققة

 

WIPO/ACE/14/5 

 
 وإالقلميي الوطين املس�توى �ىل الفكریة امللكيةٕانفاذ  تنس�یق

وٕاس�بانیا مساهامت من الربازیل والیو�ن واملغرب والربتغال ومجهوریة �ور� 
 والوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 خطة ٔأعامل ا�لس الوطين املعين مباكحفة جرامئ القرصنة وامللكية الفكریة يف الربازیل

مسامهة من ٕا�داد الس�ید لو�ش�یانو تمي، أ�مني الوطين لشؤون املس�هت� ورئيس ا�لس الوطين املعين مباكحفة القرصنة 
)، والس�یدة ٕا�زابیال مایولینو، مستشارة أ�مانة الوطنیة لشؤون املس�هت�، �رازیلیا، CNCPوجرامئ امللكية الفكریة (

 الربازیل
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، وهو الكيان الربازیيل املسؤول 2004ٔأ�شئ ا�لس الوطين املعين مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكریة يف �ام : ملخص
هذه املسامهة نظرة �امة عن ٔأ�شطة ا�لس الوطين املعين عن تنس�یق ماكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكریة. وتقدم 

 .2022مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكریة السابقة واحلالیة، و�شكيلته ومشاریعه اجلاریة حىت �ام 

 التعاون بني الهیئة التنس�یقية ملراقبة أ�سواق وماكحفة �جتار �ري -تنس�یق ٕانفاذ امللكية الفكریة يف الیو�ن 
 املرشوع وسلطات إالنفاذ الیو�نیة

مسامهة من ٕا�داد الس�ید فاس�یلیوس ماسرتوجيانيس، املد�ر التنفيذي للهیئة التنس�یقية ملراقبة أ�سواق وماكحفة �جتار 
�ري املرشوع، وزارة �قتصاد والتمنیة، والس�ید س�بريیدون بري�سرت�س، ممثل أ�مانة العامة للت�ارة وحامیة املس�هت� 

 ابعة لوزارة �قتصاد والتمنیة، الهیئة التنس�یقية ملراقبة أ�سواق وماكحفة �جتار �ري املرشوع، ٔأثينا، الیو�نالت

ٔأ�شئت الهیئة التنس�یقية ملراقبة أ�سواق وماكحفة �جتار �ري املرشوع، اليت اكنت �سمى يف البدایة �لهیئة : ملخص
. وتتأٔلف من ممثلني عن القطا�ني العام واخلاص وتعمل حتت 2012 �ام التنس�یقية ملاكحفة �جتار �ري املرشوع، يف

و�متثل املهمة الرئيس�یة للهیئة يف وضع اسرتاتیجیة مشرتكة ملاكحفة ظاهرة �جتار  ٕارشاف وزارة �قتصاد والتمنیة الیو�نیة.
الرئيس�یة اليت تقوم هبا. وتنسق الهیئة  �ري املرشوع، واملعركة ضد التعد�ت �ىل حقوق امللكية الفكریة يه ٔأ�د التدابري

و�س�تعالمات يه أ�داة ا�ٔكرث ٔأمهیة يف  وتتعاون مع مجیع السلطات الوطنیة ا�تصة لتنفيذ التدابري املشرتكة �كفاءة.
لفكریة حىت منوذج العمل ا�ي تنهت�ه الهیئة. مفا ٕان �رد �لهيا املعلومات ذات الص� املتعلقة �لتعد�ت �ىل حقوق امللكية ا

یضع ممثلو مجیع سلطات إالنفاذ ا�تصة خطة معل تتوىل السلطات ا�تصة تنفيذها يف أٓن وا�د دون تأٔ�ري ٔأو عوائق 
 بريوقراطیة. وتظل نتاجئ هذه التدابري �د�رة �ملالحظة.

سالمتنا" نظام �دید ملنح �المة التصدیق لقنوات توزیع قطع غیار الس�یارات يف املغرب: �المة التصدیق "
 �اكحف التقلید

)، ا�ار OMPICمسامهة من ٕا�داد الس�ید العريب �ن رزوق، املد�ر العام، املكتب املغريب للملكية الصناعیة والت�اریة (
 البیضاء، املغرب

توزیع قطع غیار الس�یارات وماكحفة اس�ت�دام قطع الغیار املُقّ�ة.  ش�بكةٕان �المة "سالمتنا" يه وس�ی� لتنظمي : ملخص
وقد ٔأرشف وز�ر الصنا�ة و�ست�ر والت�ارة و�قتصاد الرمقي يف املغرب �ىل معلیة ٕاطالق نظام "سالمتنا" �ام 

، وتُعّد هذه املبادرة مثرة رشاكة بني القطا�ني العام واخلاص يف ٕاطار مبادرات اللجنة الوطنیة للملكية الصناعیة 2017
ح العالمة يف دمع �ئعي قطع غیار الس�یارات وضامن سالمة املس�هت�. ). و�سا�د نظام منCONPIACوحماربة التقلید (

ٕان �المة "سالمتنا" يه �المة جامعیة للتصدیق هتدف ٕاىل منح العالمة، بناء �ىل الطلب، للمقاوالت النشطة يف جمال 
 مجمو�ة من املتطلبات اليت توزیع قطع الغیار (املصنعني واملس�تورد�ن والبائعني وجتار امجل� وجتار التجزئة) اليت �س�تويف

قة ملعایري اجلودة وتتبع �دمات توزیع قطع الغیار. ویُمنح  حتدد املواصفات التقنیة و�خلصوص: مطابقة قطع الغیار املسو�
احلق يف اس�تعامل العالمة من �ن جلنة منح العالمة حتت رئاسة وزارة الصنا�ة و�ست�ر والت�ارة و�قتصاد الرمقي، 

راء مراقبة ٔأولیة لت�دید ما ٕاذا اس�ُتوفيت املواصفات التقنیة املذ�ورة ٔأ�اله ٔأم ال. وتُدار معلیات منح العالمة �رب بعد ٕاج
رها و�رشف �ىل ٕادارهتا املكتب املغريب للملكية الصناعیة والت�اریة ( ). وتتضمن هذه البوابة OMPICبوابة رمقیة طو�

 للعالمة يف مجیع ٔأحناء املغرب كام ُوضعت رهن إالشارة �دمة حتدید املوقع اجلغرايف �دمة النفاذ ٕاىل قامئة املقاوالت احلام�
 للمقاوالت املسّوقة لقطع الغیار أ�صلیة.
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 هنج الربتغال يف التعامل مع التعدي �ىل حق املؤلف اع�دًا �ىل الوقایة والوسائل الرتبویة وإالنفاذ

 �شطة الثقافية، لش�بونة، الربتغال، املفتش العام، هیئة التفتيش العامة ل�ٔ مسامهة من ٕا�داد د. لو�س س�یلفريا بوتیلو

لهیئة التفتيش العامة لٔ��شطة الثقافية اختصاصات �شمل جماالت خمتلفة. وتتوىل الهیئة، حتدیدًا، مسؤولیات : ملخص
ٕاصدار تصنیفات أ�عامر ملشاهدة إالرشاف �ىل سالمة حق املؤلف يف البيئة املادیة والرمقیة، وحامیة مؤسسات أ�داء، و 

موظفًا مكرسًا  70أ�فالم، وتقدمي التوجيه �شأٔن �رخيص العروض الفنیة. و�شمل معل الهیئة اليت �س�تعني بأٔكرث من 
لعدد من أ��شطة، مبا يف ذ� حامیة حقوق املؤلفني واحلقوق ا�اورة يف مجیع ٔأحناء أ�رايض الربتغالیة، التواصل مع اجلیل 

 من املواطنني الرمقیني ومس�ت�ديم الوسائط �ج�عیة النشطني ا��ن �س�ت�دمون الوسائط ٔ�سلوب حياة ال احلايل
للرتفيه حفسب، ومن مث یطمسون احلدود الفاص� بني حياهتم دا�ل فضاء إالنرتنت و�ار�ه. فقد قامت الهیئة، من �الل 

امئًا �ىل مجع املعلومات، ٕ��داد �رامج اع�دًا �ىل الوسائل الرتبویة منوذج حومكة یدمج يف ممارساته الیومية هن�ًا جامعیًا ق
والوقایة وإالنفاذ. وسرتكز هذه الوثیقة �ىل الرب�مج التعلميي "هیئة التفتيش العامة لٔ��شطة الثقافية تذهب ٕاىل املدرسة" 

نرتنت، مع ٕاشارات مقتضبة ٕاىل مبادرتني ومذ�رة �شأٔن ماكحفة القرصنة والتعدي �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة �رب االٕ 
والبوابة إاللكرتونیة "العروض القانونیة"  IGACAlertaٔأخریني هام "تنبهيات هیئة التفتيش العامة لٔ��شطة الثقافية" 

Ofertas Legais. 

 تعدیالت �رشیعیة �دیدة لتعز�ز حامیة امللكية الصناعیة يف مجهوریة �ور� 

�شو، مسا�د املد�ر، قسم الشؤون املتعددة أ�طراف، املكتب الكوري للملكية الفكریة  مسامهة من ٕا�داد بونغیون
)KIPO�داجيون، مجهوریة �ور ،( 

تُصنّف مجهوریة �ور� دوما مضن الب�ان امخلسة اليت تتصدر قامئة ب�ان العامل من حيث �دد طلبات الرباءات : ملخص
). واعُترب مبلغ التعویض عن IP�ز�دة مس�توى حامیة امللكية الفكریة ( املود�ة. ومع ذ�، فقد ارتفعت ٔأصوات تنادي

التعّد�ت منخفًضا �سبيًا ؤأن العقوبة �ري فعا� يف ردع التعّد�ت. �الوة �ىل ذ�، اكن من الصعب ٕاثبات ��رتاف 
 �ٔ�رسار الت�اریة يف ا��اوى القضائیة �سبب التعریف القانوين الضّیق.

لقضا�، أ�د�لت العدید من التعدیالت يف ا�ٓونة أ��رية �ىل القوانني ذات الص�، ٔأّولها اس�ت�داث نظام وملعاجلة هذه ا
تعویضات جزائیة �اص بقضا� التعد�ت املتعمّدة �ىل الرباءات وأ�رسار الت�اریة، فضال عن ختفيف امحلایة احملدودة 

م جنائیة وز�دة رصامة أ�حاكم الصادرة يف قضا� �نهتأاكت. لٔ�رسار الت�اریة من �الل توس�یع نطاق أ��شطة حمل هتُ 
) KIPO�الوة �ىل ذ�، جرى توس�یع سلطة الرشطة القضائیة اخلاصة التابعة للمكتب الكوري للملكية الفكریة (
ال تقترص �ىل  للسامح ملسؤويل املكتب الكوري للملكية الفكریة �لتحقيق املبارش يف ٔأ�شطة التعّد�ت املشتبه فهيا واليت

 العالمات الت�اریة حفسب بل تتعداها ٕاىل �راءات ��رتاع والتصاممي وأ�رسار الت�اریة.

 خطة العمل الوطنیة الشام� ملاكحفة بیع السلع املق�ة وٕانفاذ حقوق امللكية الصناعیة يف ٕاس�بانیا

، رئيسة قسم التعاون ا�ويل واالتصال مع احملامك، ٕادارة التنس�یق القانوين مسامهة من ٕا�داد الس�یدة مار� ميّان غونزالزي
والعالقات ا�ولیة، والس�یدة ٔأغویدا فول سانز، رئيسة قسم االتصال مع الویبو ومكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة، 

اكرمو�، تقنیة رئيس�یة، ٕادارة التنس�یق سانتئال، تقنیة رئيس�یة، والس�یدة سارة بوي -والس�یدة رجيینا فاالنزویال ٔأ�اكال
 )، مدرید، ٕاس�بانیاMPPOالقانوين والعالقات ا�ولیة يف املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة (

تؤ�ر السلع املق�ة تأٔثريًا ضارًا �ىل �قتصادات والرشاكت الوطنیة يف القطا�ات ذات أ�مهیة احلامسة من قبیل : ملخص
�ذیة؛ وأ�دویة؛ ومس�تحرضات التجمیل؛ والنبيذ واملرشو�ت الروحية؛ والهواتف ا��یة؛ واحلقائب املال�س وا�ٔ 
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وأ�متعة؛ وإالطارات؛ واللعب وأ�لعاب؛ وا�وهرات والسا�ات؛ ومبیدات احلرشات؛ والبطار�ت. والسلع الر�ضیة؛ 
ة املس�هت� وسالمته. �� من الرضوري وضع خطة وصنا�ة املوس�یقى. كام ٔأهنا تؤ�ر �ىل ا�متع و�شلك خطرًا �ىل حص

معل وطنیة شام�، وینبغي ٔأن �شمل مجیع اجلهات الفا�� من القطا�ني العام واخلاص القادر�ن �ىل املسامهة يف ٕاهناء 
 مشلكة تقلید العالمات الت�اریة.

 ٕانفاذ حقوق امللكية الفكریة يف مناطق الت�ارة اخلارجية

املستشارة يف جمال إالنفاذ، مكتب الس�یاسات والشؤون ا�ولیة، مكتب  -اكریداد بريدوت، احملامية مسامهة ٔأ�دهتا الس�یدة
 یا، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية )، إالسكندریة، والیة فريجين UPSTOالوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة (

الت�ارة احلرة مناطق اقتصادیة مفيدة، ويه �ادة عبارة عن مناطق الت�ارة اخلارجية اليت تُعرف ٔأیضا �مس مناطق : ملخص
مناطق معینة �ارج نطاق اختصاص امجلارك �ى �قتصاد ا�ي �س�تضیفها. و�متكن املنشأٓت اخلاصة من جتمیع املنت�ات 

مع جتنب ٔأو ٕا�ادة التصد�ر ٔأو ٕا�ادة ا�متو�ن �لوقود ٔأو ٕاجراء ٔأي �شاط اقتصادي رشعي أٓخر من �الل هذه املناطق، 
سداد تعریفة ٔأو رسوم مجر�یة �هظة ٔأو ٔأیة رسوم ٕاداریة ٔأخرى. ومع ذ� ميكن ٔأن �شهد مناطق الت�ارة اخلارجية ٔأیضا 

بعض أ��شطة �ري القانونیة مبا يف ذ� غسل أ�موال و�جتار يف املنت�ات املق�ة وقرصنة حق املؤلف. وال تتأٔ�ر مصاحل 
سب، بل تصبح الص�ة والسالمة ٔأیضا �ددتني �لك من العاملني يف هذه املناطق ٔأحصاب حقوق امللكية الفكریة حف 

وللمس�هتلكني �شلك �ام. وا�روس املس�تفادة واخلربات املكتس�بة ف� یتعلق �ٔ�طر القانونیة وإالنفاذ �ملنافذ امجلر�یة و�ىل 
حامیة الفائدة املتحققة من مناطق الت�ارة احلدود ؤأشاكل التكنولوجيا اجلدیدة قد �سا�د �ىل ماكحفة هذه أ��شطة و 

 اخلارجية.

WIPO/ACE/14/6 

 
 التكنولوجيات اجلدیدة وٕانفاذ امللكية الفكریة

 مسامهتان من ٕا�داد سو�رسا و�حتاد أ�ورويب
 

 جتارب سو�رسیة مع ٕانفاذ امللكية الفكریة يف العرص الرمقي

، ٔأس�تاذ قانون �بتاكر ومد�ر مركز امللكية الفكریة و�بتاكر، �امعة نیوشاتیل، مسامهة من ٕا�داد ا�كتور دانیال �راوس
 اسو�رس 

تقدم هذه املسامهة حملة �امة انتقائیة عن جتارب سو�رسا يف جمال ماكحفة السلع املق�ة والقرصنة يف عرص رمقي : ملخص
�شمل احللول الطوعیة للصنا�ة مضن إالطار القانوين دامئ التطور. وأ��ّدت هذه املسامهة لتكون معلیة ٕاىل �د �بري؛ فهيي 

 �و� �ري عضو يف �حتاد أ�ورويب. وقد متت مرا�اة الفرص والقيود اليت تطر�ا �لول سلس� الكتل.

ماكحفة التقلید �رب  - Blockathonالفرص التكنولوجية اجلدیدة محلایة حقوق امللكية الفكریة وٕانفاذها: 
 �كنولوجيا سلس� الكتل

مسامهة من ٕا�داد الس�یدة لكري اكس�تل، رئيسة شعبة امللكية الفكریة يف العامل الرمقي و�دمة التوعیة، مكتب �حتاد 
 أ�ورويب للملكية الفكریة، ٔألیاكنيت، ٕاس�بانیا

یدان �قتصادي ومكتب �حتاد أ�ورويب للملكية ٔأظهرت دراسة ٔأجرهتا مؤخرًا منظمة التعاون والتمنیة يف امل : ملخص
يف املائة من الت�ارة العاملیة وما یصل ٕاىل �س�بة  3.3ما �سبته  2016الفكریة ٔأن السلع املق�ة واملقرصنة شلكت يف �ام 

يف املائة  2.5حيث بلغت هذه أ�رقام  2013يف املائة من واردات �حتاد أ�ورويب من الب�ان أ�خرى (مقارنة بعام  6.8
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يف املائة �ىل التوايل). يه ٕاذن نتاجئ مقلقة. ورمغ حمدودیة موارد و�كنولوجيا مسؤويل ٕانفاذ القانون، ٕاال ٔأن سلس�  5و
الكتل ميكن ٔأن تدمع �شلك فعال ماكحفة املنت�ات املق�ة واملقرصنة. ؤأطلق لك من مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية 

ك�دث حمفز �ىل �بتاكر لالس�تفادة من ٕاماك�ت  Blockathonفوضیة أ�وروبیة منافسة وامل 2018الفكریة يف �ام 
سلس� الكتل من �الل توحيد �ود جممتع سلس� الكتل الرامية لتطو�ر �لول ميكهنا �سهو� تعقب مصدر املنت�ات. 

مة للكشف �رس�ة عن هو �زوید سلطات إالنفاذ �ٔ�دوات الالز  Blockathon 2018واكن الهدف الرئييس من 
املنت�ات املق�ة واجلناة ومسا�دة الرشاكت الرشعیة يف حامیة ٔأصول ٔأعاملها وتوفري أ�دوات للمس�هتلكني الختاذ خيارات 

 مس�تنرية. وس�ُتخترب ا�ٓن ال�ذج أ�ولیة الفا�زة.

WIPO/ACE/14/7 

 
القرصنة يف دراسة عن تدابري ٕانفاذ امللكية الفكریة، ال س�� تدابري ماكحفة 

 البيئة الرمقیة
وثیقة من ٕا�داد ا�كتور فرید�رك موس�تريت، ٔأس�تاذ مزاول، لكیة احلقوق يف 

د�كسون بون، لكیة �ینغز، لندن، زميل �حث، مركز ٔأ�سفورد ٔ�حباث 
امللكية الفكریة، والس�یدة �ني المربت، حمامية، غرا�ز ٕان، لندن، اململكة 

 املت�دة.
 

 و�ركز إالنرتنت، �ىل ش�بكة ملسأٔ� التعّدي �ىل حق املؤلف عن املقار�ت احلالیةتقدم هذه ا�راسة نظرة �امة ملخص: 
ا�راسة املشلكة العاملیة  و�س�تكشفلقرصنة يف ا�ال الرمقي يف مجیع ٔأحناء العامل. ا س�بل الرد �ىل�شلك �اص �ىل 

ومنصات  احلقوق،من أ�دوات والتدابري الرمقیة اليت �س�ت�د�ا ٔأحصاب ؤأنواع خمتلفة  إالنرتنت،املمتث� يف القرصنة �ىل 
الهویة ومشلكة  ٕ�خفاءتتضمن ا�راسة ٔأیًضا مناقشة حول القضا� املتعلقة و والسلطة القضائیة.  واحلكومات، إالنرتنت،

بري الفين وحریة التعبري مثل التع  أ�ساس�یة،موازنة احلقوق مسأٔ�  ا�ي تطر�هالت�دي  شري ٕاىل" و� الظهور املتكرر"
التدابري القانونیة  اليت تعرتي�سلط ا�راسة الضوء �ىل الثغرات و . حق املؤلفوالبیا�ت وحقوق اخلصوصیة وحامیة 

�سبيل للرّد مبادئ توجهيیة �املیة  �ىل هیئةد هنج مو�ّ ٕاماكنیة س� حول  القامئةاملس�ت�دمة يف الوقت احلايل واملناقشة 
 الیة.ملعض� احلا �ىل

WIPO/ACE/14/8 
 

 الرتتيبات املت�ذة ملوا�ة التعد�ت �ىل امللكية الفكریة �ىل إالنرتنت
 مساهامت من ٕا�داد الیو�ن و�حتاد الرويس واململكة املت�دة

 اللجنة الیو�نیة املعنیة �ٕالخطار عن التعّدي �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة �ىل إالنرتنت

مسامهة من ٕا�داد ا�كتورة مار� دافين ��دوبولو، رئيسة ٕادارة الشؤون القانونیة، املنّظمة الیو�نیة حلق املؤلف، ٔأثينا، 
 الیو�ن

)، بوصفها الهیئة ا�تصة �ىل املس�توى الوطين ف� HCO�س�هتدف الیو�ن واملنّظمة الیو�نیة حلق املؤلف (: ملخص
تصّدي ملشلكة القرصنة ال س�� القرصنة الرمقیة من �الل طرح �دد من املبادرات. ویُعترب یتعلق حبامیة حق املؤلف، ال 

تأٔسيس اللجنة املعنیة �ٕالخطار عن التعّدي �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة �ىل إالنرتنت والسهر �ىل �س�یري شؤوهنا 
ذ �ىل املس�توى الوطين. و�رشف هذه اللجنة �ىل ٕاجراء ٕاداري ُخّصص ٔ�حصاب حق املؤلف  ٔأ�دث تدبري مبتكر اخت�

واحلقوق ا�اورة ا��ن جرى التعّدي �ىل حقوقهم قصد ٕازا� احملتوى إالبداعي �ري القانوين �شلك رسیع وفعال �ىل ش�بكة 
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اذ إالنرتنت ٔأو جحب النفاذ ٕالیه. وتعرض هذه الوثیقة ا�ور النشط ا�ي تضطلع به املنّظمة الیو�نیة حلق املؤلف يف ٕانف
حق املؤلف وٕاذاكء الوعي، وتُبّني ف� بعد أ�ساس املنطقي وراء ٕاس�ناد الوالیة الهامة ٕاىل اللجنة وأ�هداف اليت �سعى ٕاىل 

 حتقيقها، فضال عن �س�تنتا�ات اليت مت التوصل ٕا�هيا بعد أ�شهر التسعة أ�وىل من معل اللجنة.

آلیات ماكحفة �رش احملتوى املقرصن �ىل إالن  رتنت يف �حتاد الرويسحتسني أ

مسامهة من ٕا�داد الس�ید فادمي سيبو�ن، �ئب رئيس ا�ا�رة �حتادیة لٕالرشاف �ىل االتصاالت و�كنولوجيا املعلومات 
 ووسائط إال�الم، يف موسكو، �حتاد الرويس

حق املؤلف �ىل إالنرتنت. تعرض هذه املسامهة تفاصیل إالطار القانوين الرويس محلایة املصنفات احملمیة مبوجب : ملخص
آلیات ُوضعت ملاكحفة �رش احملتوى ا�ي یتعّدى �ىل حق املؤلف �ىل إالنرتنت  و�ُركز املسامهة �شلك �اص �ىل ثالث أ
ٔأال ويه: سن� حمك قانوين خيّول تقيید النفاذ ٕاىل مواقع الویب املتعدیة �ىل حق املؤلف؛ اس�ت�داث ٕاجراء جحب دامئ يف 

آلیة قضائیة ٕاضافية �س�هتدف ما �سمى "مواقع مرأٓة". كام تقدم املسامهة �االت التعدي املت كررة �ىل حق املؤلف؛ وضع أ
 ٔأیضًا معلومات �شأٔن ٔأ�ر هذه ا�آلیات وحتدید رؤیة للتطورات املقب� يف هذا ا�ال.

 و�دة ماكحفة جرامئ امللكية الفكریة يف رشطة اململكة املت�دة

ابيث جونز، مستشارة �برية لس�یاسات ٕانفاذ امللكية الفكریة، مد�ریة حق املؤلف وٕانفاذ ٔأ�دت هذه املسامهة الس�یدة ٕالزي 
 مدینة نیوبورت، اململكة املت�دةامللكية الفكریة، مكتب امللكية الفكریة، 

التقلید إاللكرتوين والقرصنة هتدیدان أٓ�ذان يف الزتاید �ش�ن خطرا �ىل املرشو�ات واملس�هتلكني. ؤأ�شأٔت : ملخص
و�دة ملاكحفة جرامئ امللكية الفكریة للتصدي لهذه املشلكة، ويه و�دة مكرسة  2013كومة اململكة املت�دة �ام ح

للتصدي جلرامئ القرصنة والتقلید اجلس�مية واملنظمة (اليت تؤ�ر �ىل البضائع املادیة والرمقیة) ومحلایة أ��شطة الت�اریة 
الو�دة عبارة عن عنرص وا�د من مضن عنارص حامیة امللكية الفكریة يف اململكة  املرشو�ة القامئة يف اململكة املت�دة. وهذه

 املت�دة، وهتدف ٕاىل ضامن متكن املرشو�ات الت�اریة وأ�فراد من حامیة حقوق امللكية الفكریة اخلاصة هبم وٕانفاذها.

WIPO/ACE/14/9 
 

 مرشوع قا�دة البیا�ت اخلاصة ٕ�ذاكء ��رتام للملكية الفكریة
 وثیقة من ٕا�داد أ�مانة
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تقدم هذه الوثیقة وصف املرشوع ا�ي ٔأجنزته ٔأمانة الویبو هبدف مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل التنس�یق ف� بيهنا : ملخص
يف جمال التدابري الطوعیة اليت تت�ذها وفقا �هنج "تعقب أ�موال" املتعلّق �لتعدي �ىل حق املؤلف. ویتضمن املرشوع 

إالنرتنت متا�ة فقط للمس�ت�دمني املسّ�لني، وميكن للواكالت املعمتدة التابعة ل�ول أ�عضاء للویبو ٔأن منصة أٓمنة �ىل 
حتّمل �ىل املنصة قوامئ املواقع �لكرتونیة اليت تتعّمد تيسري التعّدي �ىل حّق املؤلف. ویضّم املس�ت�دمون املعمتدون �ددا 

ال�ت، و�سمح هلم �س�ت�دام البیا�ت الواردة يف ت� القوامئ من ٔأ�ل اختاذ من الفا�لني الرشعیني العاملني يف قطاع إال�
خيارات مس�تنرية عند �رش ٕا�ال�هتم �ىل إالنرتنت. وميكن لنارشي إال�ال�ت التدقيق يف قا�دة البیا�ت اخلاصة ٕ�ذاكء 

كرتونیة املتعدیة �ىل حق املؤلف. و�ريم ��رتام للملكية الفكریة، لضامن احلیلو� دون �رش ٕا�ال�هتم �ىل املواقع �ل
قا�دة البیا�ت ٕاىل احلّد من تدفق أ�موال ٕاىل جيوب مشغّيل املواقع إاللكرتونیة �ري املرشو�ة، واحلیلو� دون تلطیخ 
ت مسعة العالمات الت�اریة واحلّد من خطر ٕاضفاء نوع من الرشعیة �ىل املواقع �لكرتونیة �ري املرشو�ة �سبب إال�ال�

املرشو�ة اليت تنرشها واليت قد ختلق بعض �لتباس �ى املس�ت�دمني. وقد بدٔأت قا�دة البیا�ت اخلاصة ٕ�ذاكء 
��رتام للملكية الفكریة بقبول طلبات �ع�د للمسامهني املعمتد�ن من ا�ول أ�عضاء يف الویبو واملس�ت�دمني املعمتد�ن 

 من العاملني يف قطاع إال�ال�ت.

WIPO/ACE/14/10 

 
مبادرات ملنع إال�ال�ت املدفو�ة �ىل املواقع إاللكرتونیة املتعدیة �ىل حق 

 املؤلف
 مسامهتان من ٕا�داد ٕایطالیا واملفوضیة أ�وروبیة

) يف معاجلة �رش إال�ال�ت �رب إالنرتنت �ىل املواقع AGCOMدور هیئة تنظمي االتصاالت يف ٕایطالیا (
 حقوق امللكية الفكریة إاللكرتونیة املتعّدیة �ىل

مسامهة بقمل الس�ید جيورجيو غریيب، مسا�د و�دة احلقوق الرمقیة يف ٕادارة احملتوى السمعي البرصي، يف هیئة تنظمي 
 ٕایطالیا، ومقّرها روما، ٕایطالیا االتصاالت يف

. وقد بلغ �دد الشاكوى اليت هیئة تنظمي االتصاالت يف ٕایطالیا يه الهیئة امللكفة ٕ�نفاذ حق املؤلف �ىل إالنرتنت: ملخص
% خبصوص احملتوى السمعي البرصي ا�ي 46شكوى، ومهنا  1,576ٔأودعها ٔأحصاب احلقوق، منذ بدایة معل الهیئة، 

ینرش �ىل املواقع إاللكرتونیة ا�صصة لهذا النوع من احملتوى. و�رشح هذه املسامهة �ختصاصات ا�تلفة للهیئة وتبّني 
شطهتا، من �الل اس�تعراض �دد من أ�رقام امللموسة. ویتطرق القسم اخلتايم للمسامهة ٕاىل املالحظات ا�ٓ�ر العملیة ٔ�� 

اليت بلورهتا الهیئة �الل معلها يف ٕانفاذ حق املؤلف، واملتعلقة �الس�ت�دام املتكّرر للمحتوى إال�الين اخلاص �لعالمات 
اقع القرصنة إاللكرتونیة. وینبغي لفت �نتباه �اصة ٕاىل مسأٔلتني الت�اریة ا�تلفة، ومهنا العالمات املشهورة، �ىل مو 

" احلا�ة ٕاىل ٕاذاكء 2" احلفاظ �ىل مسعة العالمة الت�اریة املتعلقة �ملنت�ات املذ�ورة يف إال�ال�ت، و"1حمددتني، وهام: "
عالمات الت�اریة ملواقع القرصنة الوعي �السرتاتیجیة اليت تعرف �مس "تعقب أ�موال" من ٔأ�ل احلیلو� دون ر�ایة ال

إاللكرتونیة. ويف احلالتني، س�یكون من الرضوري ٔأن �شارك ٔأحصاب احلق والوسطاء �شلك مبارش، سواء يف احلیلو� 
دون �رش احملتوى إال�الين �ىل املواقع إاللكرتونیة املتعدیة �ىل حق املؤلف ٔأو يف ٕانفاذ حقوق امللكية ا�اكمنة املتعلقة 

املذ�ور. ويف احلقيقة، لن �كون ٔأي �سرتاتیجیة املصممة هبدف حماربة القرصنة �رب إالنرتنت فّعا�، طاملا ٔأن ت� �حملتوى 
�سرتاتیجیات مل تنجح يف معاجلة ال�ذج الت�اري ملواقع القرصنة إاللكرتونیة والقامئة �ىل املداخيل الواردة بفضل 

 إال�ال�ت �رب إالنرتنت.

WIPO/ACE/14/12 
 

ممارسة السلطة القضائیة التقد�ریة ويف �د�اء العام عند التعدي �ىل 
 امللكية الفكریة
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مساهامت من ٕا�داد �حتاد الرويس وسانت �یتس ونیفيس واململكة 
 املت�دة

 ممارسة السلطة القضائیة التقد�ریة يف ٕاجراءات التقايض املتعلقة �لتعدي �ىل امللكية الفكریة: جتربة احملامك
 الروس�یة

 مسامهة من ٕا�داد الس�ید فالدميري بوبوف، قاٍض �حملمكة العلیا �الحتاد الرويس، موسكو، روس�یا

تقدم هذه املسامهة حملة خمترصة عن هیلك احملامك الروس�یة ذات �ختصاص القضايئ �لنظر يف قضا� التعدي : ملخص
ة العلیا �الحتاد الرويس �اكمل هیئهتا، ا�ي یعمم املامرسات �ىل امللكية الفكریة وتصف اع�د احلمك الصادر من احملمك

القضائیة يف هذا ا�ال. وتنظر املسامهة تفصیال يف فكرة السلطة القضائیة التقد�ریة ومبادهئا أ�ساس�یة. وحتلل ٔأیضا 
امللكية الفكریة. ویعد حتدید  املواضع اليت یُطالَب القايض فهيا مبامرسة سلطهتا التقد�ریة عند النظر يف قضا� التعدي �ىل

املسؤولیة من ٔأمه جوانب السلطة التقد�ریة للمحمكة عندما تنظر يف قضا� التعدي �ىل امللكية الفكریة.  و�ركز هذه 
 املسامهة �ىل ثالثة ٔأمث� ويه: مصادرة البضائع املق�ة و�رش املعلومات املتعلقة �لتعدي وحتدید مبلغ التعویض.

 یة يف ٕاجراءات �د�اء يف قضا� التعدي �ىل امللكية الفكریة يف سانت �یتس ونیفيسالسلطة التقد�ر 

يف �س�یتري يف  مسامهة من ٕا�داد الس�ید فالس�تون ما�لك غراهام، رئيس النیا�ت العامة، مكتب رئيس النیا�ت العامة
 سانت �یتس ونیفيس

�كب جرمية من جرامئ امللكية الفكریة یتطلب النظر يف حتدید ٕان اكن ینبغي مقاضاة الشخص ا�ي یبدو ؤأنه ار : ملخص
�دة اعتبارات وموازنة املصاحل املتنافسة. ومينح اس�ت�دام السلطة التقد�ریة يف �د�اء املدعي حریة وسلطة اختاذ 

مقاضاة  القرارات بناء �ىل القانون و�ىل الظروف القامئة اليت �ستبرصها ٔأو �ستبرصها. وختضع السلطة التقد�ریة �شأٔن
جرامئ امللكية الفكریة ٕاىل �دد من القيود والت�د�ت. و�رجع هذا يف أ��لب ٕاىل الطبیعة العا�رة لل�دود للعدید من 

التعد�ت �ىل امللكية الفكریة، ما یُنشئ حتد�ت قانونیة ؤأخرى تتعلق �الختصاص القضايئ. ومع ذ� جيب موازنة هذه 
 ت املصل�ة العامة اليت قد تؤدي ٕاىل �رجيح املقاضاة اجلنائیة.الت�د�ت �ىل حنو سلمي مع اعتبارا

) من قانون حق املؤلف والرسوم 2( 97 املادةضافية مبوجب االٕ  التعویضاتنح يف م  السلطة التقد�ریةممارسة 
 1988وال�ذج الصناعیة والرباءات يف اململكة املت�دة لعام 

 امللكية الفكریة دا�رة أ�موال وشؤونامللكية الفكریة،  شؤونمكة حمالس�یدة شارلوت هارت، قاضیة يف  ٕا�دادمن مسامهة 
 ، لندن، اململكة املت�دةيف حممكة العدل العلیا ٕالنلكرتا وویلز

 ٔأن یلمتس، حق املؤلفٕاجراءات  التعدي �ىل عند ،جيوز لصاحب احلق ا�ي �سعى للحصول �ىل تعویضات :ملخص
ململكة املت�دة يف ا) من قانون حق املؤلف والرسوم وال�ذج الصناعیة والرباءات 2(97ٕاضافية مبوجب املادة  تعویضات

قضت حممكة �س�تئناف و . ه التعویضاتاختاذ قرار �شأٔن طبیعة مثل هذ صعو�ت يفاحملامك  وا�ت. وقد 1988لعام 
تصنیفات القانون العام ب  مقارنةٔأكرث مرونة یة واسعة، اعتربت مبامرسة سلطة تقد�ر سمح للمحمكة � ) 2(97 املادةبأٔن  �الیا

قد �شمل و ). زجریة عبارة عن تعویضات( والتعویضات الراد�ة) عبارة عن تعویضات �ادیة( للتعویضات التشدیدیة
. املتعديانهتاك حقوق فقط، �رشط ٔأال یصل �د  جزر�قد �كون القرار ٔأیًضا و . �سرتدادإالضافية عنرص  التعویضات

)، واليت قد تؤدي ٕاىل 2( 97إالضافية املمنو�ة مبوجب املادة  التعویضاتهناك القلیل من التوجهيات �شأٔن تقد�ر و 
 العادیة. للتعویضاترفع النس�بة املئویة � ٔأ�ذ قرار یقيضیبدو ٔأنه ال مانع من و �لنس�بة للمتقاضني.  تناقضات ومغوض
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بناء القدرات ودمع الویبو ل أٔ�شطة ٕالقلميیة ف� یتعلق بالت�ارب الوطنیة وا 

 ٔ��شطة التدریبية يف جمال ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكریةا

 بو�سوا� واحملمكة العلیا لرشق ا�اكریيبمسامهتان من 

 يف بو�سوا� وٕانفاذهاا�رتام امللكية الفكریة  ٕاذاكءيف جمال  ية�شطة التدریب ا�ٔ بناء القدرات ودمع ل ٔأ�شطة الویبو 

)، CIPAلرشاكت وامللكية الفكریة (� املعنیة هیئةال ، املس�ل العام، �وندوكتور بول ماسينامسامهة من ٕا�داد الس�ید 
 �ابورون، بو�سوا�

كية الفكریة الساریة يف وقوانني املل  لرشاكت وامللكية الفكریة� والهیئة املعنیةبو�سوا�  عنمقدمة عرض ملخص: بعد 
، تصف املسامهة املسا�دة اليت تلقهتا بو�سوا� يف الس�نوات أ��رية من املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) و�سوا�ب

لملكية ٕالذاكء ��رتام ل  يف جمال ٕانفاذ امللكية الفكریة وتنظمي العدید من ٔأ�شطة بناء القدرات �رشیعیة مسا�دةيف شلك 
الهیئة ، �لتعاون مع الویبو ٔأصدرتفاذ امللكية الفكریة يف بو�سوا�، اء القدرات يف جمال ٕانملزید من ا�مع لبنو الفكریة. 

يف قضائیًا تدریب خمصص بعنوان "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكریة ومالحقهتا  دلیل، املعنیة �لرشاكت وامللكية الفكریة
عن �دد من التحسينات اليت قامت هبا  اً املسامهة ٔأیض وتبلغني العامني. سلطات ٕانفاذ القانون واملد� لفائدةبو�سوا�" 
 ٕانفاذ امللكية الفكریة بعد املسا�دة اليت قدمهتا الویبو. جمال بو�سوا� يف

 احملمكة العلیا لرشق ا�اكریيب وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكریة

ورئيسة معهد التعلمي القضايئ، يف احملمكة العلیا مسامهة من ٕا�داد حرضة القاضیة �ريتیل، قاضیة �ى حممكة التعقيب، 
 لرشق ا�اكریيب، �اكسرت�س يف سانت لوس�یا

تنظر هذه املسامهة يف أ�مهیة اليت �كتس�هيا بناء القدرات يف جمال ٕادارة القضاء يف جمال ٕانفاذ حقوق امللكية : ملخص
وائد املسا�دة اليت تقد�ا املنظمة العاملیة للملكية الفكریة يف منظمة دول رشيق ا�اكریيب، وتتطرق املسامهة ٔأیضا ٕاىل ف

الفكریة (الویبو) خبصوص تدریب املوظفني القضائیني. وتظّل حقوق امللكية الفكریة دون قمية ما مل یمت ٕانفاذها بفعالیة 
� امللكية الفكریة. و�رس�ة. ومن ٔأ�ل بلوغ هذه الغایة، ینبغي ٔأن یتلقى املوظفون القضائیون التدریب املالمئ للبت يف قضا

و�متتع الویبو خبربة واسعة يف جمال امللكية الفكریة وميكهنا �س�تعانة بأٔفضل اخلرباء اخلارجيني، وقد ٔأثبتت الویبو يف السابق 
ٔأن  قدرهتا �ىل تقدمي التدریب يف ا�االت ا�تلفة للملكية الفكریة، من سبيل احللول القانونیة املدنیة واجلنائیة، اليت ميكن

تطبقها احملمكة �الل ٕاجراءات التقايض يف قضا� التعّدي �ىل حقوق امللكية الفكریة. و�سوق املسامهة يف ختا�ا اقرتا�ا 
 �متكني الویبو و�یفية تعز�ز التدریب املوّ�ه للموظفني القضائیني.

 

 ]هنایة الوثیقة[
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