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ي  ال��بو تكي�ف دل�ل  ي ألبان�االتدر�يب

ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقة مرتكبيها قضائ�ا بغرض استخدامها �ن
 للتحقيق �ن

، المدرسة ا ي
، أستاذة القانون ورئ�سة برنامج التدر�ب االبتدائئ ي

ي توتوالئن انا، مساهمة من إعداد الدكتورة مار�انا س�ميين أللبان�ة للقضاة، ت�ي
 األبان�

ي  الفك��ةالمنظمة العالم�ة للمل��ة  دل�ل تقدم هذە المساهمة معلومات عن أثر  : خصلم ي جرائم المل��ة ل(ال��بو) التدر�يب
لتحقيق �ن

ي ألبان�ا. و�ع�ي الدل�ل صورة عامة تكي�فه  ي جرىذ(الدل�ل)، وال الفك��ة ومالحقة مرتكبيها قضائ�ا
ي عن الالستخدام �ن

إلطار القانوئن
ن األلبان�ة المتعلقة بحق المؤلف  ي وقانون الجمارك، فضً� عن القوانني

ي األلبائن
ي مع إ�الء االهتمام �شكل خاص للقانون الجنائئ الوطين

ي ألبان�ا 
ي مختلف المؤسسات العامة �ن

ن  والمل��ة الصناع�ة. واستخدم الدل�ل �ن ي الواقع، كلما كانت العالقات بني
مما �عزز تعاونها. و�ن

ي الط��قة التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة.  ت حاالت مؤسسات العدالة والوكاالت العامة أقوى، كلما قل
ا �ن وتظهر فائدة الدل�ل أ�ض�

ي قضا�ا التعدي ع� ا
ي مع التحقيق والبت �ن

ي األلبائن
ي يتعامل بها االجتهاد القضائئ وقد ثبت أن الدل�ل مف�د �شكل  لمل��ة الفك��ة. اليت

ي بناء القدرات المؤسس�ة
ي تتو� تدر�ب القضاة باعتبارە  خاص �ن أحد أهم أهداف مؤسسات التدر�ب مثل المدرسة األلبان�ة للقضاة اليت

 . ن ن والمحققني ن العامني  والمدعني

ي 
ي حقوق المل��ة الفك��ة �ن

 المنطقة الع���ةدراسة تحل�ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن

ن أونتار�و، لندن، كنداف بباسم عوض، قاض� سابق بمحكمة االستئنا د. مساهمة من إعداد   م�، وأستاذ بكل�ة الحقوق، جامعة و�س�ت

ي عالم  ملخص: 
ي  التعامل �كت�ي  ع� أصول المعرفة، يتنا� اعتمادە�ن

ن القضائئ للنمو  أهم�ة بالغةولوائح المل��ة الفك��ة  مع قوانني
ي هذا الشأن الس�اسات ووضعاالقتصادي 

ي . �ن
ي المنطقة الع���ة  وتعائن

ي قضا�ا  تها خ�ب من محدود�ة السلطة القضائ�ة �ن
ي الفصل �ن

�ن
�عات وقرارات المحا�م من المنطقة.  ي تتناول الت�ش ن أمور أخرى، نقص الموارد باللغة الع���ة اليت  وتتيح المل��ة الفك��ة �سبب، من بني

ي المنطقة الع���ة تحل�ً� شامً� لعدد من القضا�ا البارزة وأفضل دراسة تحل�
ي حقوق المل��ة الفك��ة �ن

ل�ة للسوابق القضائ�ة �ن
ي المنطقة الع���ة. 

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة �ن
عد كتاب السوابق القضائ�ة ذاكالممارسات للفصل �ن

�
القضاة  ا أساس ل�ستخدمه وأ

ي  طفت إ� السطح، ەأثناء إعدادو  القانون.  إنفاذ  و وموظف والموظفون القضائيون
 منازعاتعدة تحد�ات ف�ما يتعلق بتعق�د الفصل �ن

ي المنطقة الع���ة والوصول إ� السوابق القضائ�ة ذات الصلة من المحا�م المحل�ة. 
 كتاب السوابق القضائ�ةكان  و  المل��ة الفك��ة �ن

 وتدر�ب أعضاء السلطة القضائ�ة وسلطات إنفاذ القانون الوطن�ة.  تك��ن كفاءاتوثيق الصلة بأ�شطة 
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ي صناعة ألعاب الف�ديو
 دراسة �شأن التعّدي ع� حق المؤلف �ن

، مركز دراسات القانون التجاري،  وث�قة من إعداد الدكتور غايتانو د�ميتا، محا�ن رئ��ي
ن  ي لندن؛ الدكتور يني

،جامعة ك��ن ماري �ن جامعة كل�ة الحقوق،   محا�ن رئ�س، هارن �ي
ة، مركز دراسات القانون التجاري، جامعة ب��ستول ؛ الدكتورة م�كا�ال ما�دونالد، محا�ن

ي لندن
 ، الممل�ة المتحدةك��ن ماري �ن

 
دة ملخص: 

�
 و��عة الصناعة ألعاب الف�ديو �ي واحدة من أنجح الصناعات اإلبداع�ة. و�ي صناعة شابة وعالم�ة ومول

�
كما   تطّور رقم�ا

ي حد ذاتها،  دة. وألعاب الف�ديو �ي منتجات رقم�ة معقّ عال�ة ع� االبتكار واإلبداع والتفاعل قدرة أنها ذات
وتوز�عها تتحفز صناعتها �ن

ن وُت�ّ� من خالل حقوق المل��ة الفك��ةو 
�
ن استخدامها كما ُتمك ي حني

كات ألعاب الف�ديو مجموعة واسعة من نماذج  تعتمد . و�ن �ش
 
ّ
  -األخرى واألحداث وعروض األداء الح�ة  ائطخاصة �سبب دمج الوس -قات اإليرادات من مصادر متعددة التوز�ــــع وتدف

�
فإننا �شهد أ�ضا

 من
�
ات  خدمات رقم�ة. ومن منظور حقاعتبارها ألعاب الف�ديو منتجات رقم�ة إ�  اعتبار  تحوً� مفاه�م�ا المؤلف، تتطلب هذە التغي�ي

ات�ج�ات اإلنفاذ.  ي نماذج أعمال صناعة ألعاب الف�ديو مجموعة مختلفة ومتنوعة من اس�ت
 األساس�ة �ن

له أنواع مختلفة من حقوق المل��ة الفك��ة، ه(التفاعل معواستخدامها  ها وتوز�عها وتط��ر  ألعاب الف�ديو  �تم تصم�مو 
�
ي إطار �شك

ا) �ن
ن  جنبا إ� جنب مع ن جميع أصحاب المصلحة المعنيني �ن والموزّ المطوّ  -مجموعة معّقدة من العقود بني ن وتجار التجزئة ر�ن والنا�ش عني

ن  ور�ة لتخص�ص الحقوق بطرق تمّ  -ومال�ي المنصات والالعبني . وهذە العقود �ن �ن من �س��ق ألعاب الف�ديو وتؤدي ع� نطاق عال�ي
ي صنا

ي ّتتسم بأهم�ة حاسمةعة ألعاب الف�ديو. ومن إ� نماذج أعمال متعددة تتعا�ش �ن   األمور اليت
�
اتفاقات ترخ�ص المستخدم   �ي أ�ضا

ي �جب  ، اليت ي
لعبة الف�ديو المعن�ة. وتحدد هذە االتفاقات بالتفص�ل األذونات والقيود  استخداممن أجل  ونالالعب أن يوافق عليها النهائئ

ي ُتط ي ق ع� استخدام ال�ب بّ اليت ا�د تستكمال لمحة عن هذا النظام الرق�ي متعّدد الطبقات، ال و  . نامج الحاسوئب ن جدر اإلشارة إ� الدور الم�ت
ي س�اقللتنظ�م الذي �شكل هذە الصناعة، خاصة ف�ما يتعلق بنماذج تحقيق الدخل والتوز�ــــع القابلة للتطبيق. و
د االهتمام المتجّد  �ن

ن و بتنظ�م المعامالت الرقم�ة الصغرى والمحتوى غ�ي الالئق  ن المستخدمني ، خاصة  وال��ائنتمكني ن وخلق بيئة رقم�ة آمنة للمستخدمني
 األطفال والشباب، عادت صناعة ألعاب الف�ديو إ� دائرة ضوء التنظ�م. 
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خ�ص   ونظرا إ� طب�عة ألعاب الف�ديو ونظام هذە الصناعة، فإن قانون حق المؤلف واتفاقات ال�ت
�
 خاصا

�
بتشك�ل نماذج  ترتبط ارتباطا

ى التخص�ص التقل�دي للحقوق، غامرة وتفاعل�ة تدفع حدود اإلبداع وتتحّد  طت األعمال. وألعاب الف�ديو �ي بطب�عتها وسائوممارسا
 �س لذيا

�
�ة(بدءا من المناطق ذات السوابق القضائ�ة ال ضائ�ةالوال�ات الق باختالفختلف أ�ضا ي  مكتملة التطورّ و  ��

ألعاب الف�ديو إ� �ن
ي ال توجد  ي حد ذاتها). وتوفر هذە الدراسة نظرة عالم�ة ع�  ، و�ي مالحظة مهمةع� اإلطالق ذات صلة أي سوابق بها  المناطق اليت

�ن
ي صناعة ألعاب الف�ديو 

ات�ج�ات اإلنفاذ �ن د ع� السواء المجاالت المحّددة عال�ة المخاطر وتحّد  ،التعّدي ع� حقوق المؤلف واس�ت
ن أنهج الالز مست��ات المخاطر) والنُّ خ��طة ( ي حني

ي والدو�ي (التوص�ات). و�ن  نهج مة لمواجهتها بنجاح ع� الصع�دين الوطين
ات�ج�ات إنفاذ محّد  ي ذلك طب�عة التعّدي�دة ساس�ت

كة  ،وأثرە الضار المحتمل ،عتمد ع� عوامل مختلفة، بما �ن ي �س�وطب�عة ال�ش  اليت
ي �حدث فيها التعّدي، وما إ� ذل إ� اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وه��ة المتعّدي المحتمل، والوال�ة ال يزال من الممكن  ك،القضائ�ة اليت

كة. التعرّ   إ�:  ف ع� بعض المواضيع المش�ت
�
) تحد�د نطاق االستخدامات اإلبداع�ة والممارسات التجار�ة 1وتهدف الدراسة أ�ضا

ي ) تحل�ل المخاطر المحتملة المرتبطة بهذە االستخ2 الخاصة بصناعة ألعاب الف�ديو؛ دامات والممارسات والتحد�ات العمل�ة اليت
ن األحكام القانون�ة والممارسات التجار�ة واالستخدامات 3يواجهها أصحاب الحقوق عند إنفاذ حقوقهم؛  ي أي تناقضات بني

) النظر �ن
ات�ج�ات اإل 4اإلبداع�ة وك�ف�ة حلها؛   نفاذ. ) تحد�د االتجاهات المستقبل�ة ف�ما يتعلق بالممارسات الناشئة واس�ت
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نتمال  بادرات الوطن�ة لمواجهة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

 مساهمتان من إعداد جمهور�ة كور�ا و�سبان�ا 
 

ي مجال 
ة �ن ي جمهور�ة كور�ااإل تداب�ي إنفاذ حق المؤلف واإلنجازات األخ�ي

نت �ن  نفاذ ع� اإلن�ت

مكتب حق المؤلف، وزارة الثقافة وال��اضة  والتعاون،�شوي، نائب مدير شعبة الثقافة والتجارة  الس�د جونهيوك مساهمة من إعداد 
 س�جونغ، جمهور�ة كور�ا، (MCST) والس�احة

نت  للتكنولوج�اتمع التطور ال��ــــع  : ملخص ة.   معضلةالرقم�ة، أصبح التعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت ، 2021عام ل فبالنسبةكب�ي
ون�ة مرة ع� مواقع 385900ال�ور�ة أن المحتوى ال�وري تعرض للقرصنة  حق المؤلفذكرت وكالة حما�ة   2268721كور�ة و  إل��ت

ون�ة مرة ع� مواقع �تضمن نظامها لرصد التعدي و المشكلة. هذە تعمل وزارة الثقافة وال��اضة والس�احة ع� معالجة و  خارج�ة.  إل��ت
. للتداب�ي ع� حق المؤلف  ي

ا التعاون المح�ي والدو�ي مع السلطات  الوزارة وتواصلردع، مثل حذف المحتوى غ�ي القانوئن  المعن�ةأ�ض�
ن إنفاذ حق المؤلف.  التعدي  لمكافحةمع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة من خالل برامج مختلفة  تعاونها وزارة ال تعزز وقد  لتحسني

ي مجال التكنولوج�ا الجد�دة. 
ي البالد  الوزارةتعمل كما   ع� حق المؤلف �ن

ي إطار رؤ�تها لعام  ع� تط��ر نظام حق المؤلف �ن
 2030�ن

 . �شأن حق المؤلف

ي إسبان�ا
ي �ن

ي البيئة الرقم�ة والتنظ�م الذائت
 اإلجراءات اإلدار�ة لمكافحة القرصنة �ن

الثان�ة للجنة المل��ة  وأمينة، الشعبة ،نانديز ف�الر، مستشارة، اإلدارة الفرع�ة للمل��ة الفك��ةمساهمة من إعداد الس�دة مرس�دس ه�ي 
 اإسبان� ،الفك��ة وزارة الثقافة وال��اضة، مدر�د 

�شئت الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة إحدى أول��ات حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة تمثل  ملخص: 
�
إسبان�ا. ولهذا السبب أ

)S2CPI(  ي عام
ي السنوات الع�ش الماض�ة أو نحو ذلك، أزاو. 2012�ن

ي لت الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة �ن
المحتوى غ�ي القانوئن

ي  550أل��� من 
، وقّ�دت النفاذ إ� مواقع القراصنة �ن

�
ون�ا  إل��ت

�
ا� و موقعا  المواقع. تلك العد�د من  حجبتإسبان�ا تقي�دا� كب�ي

لشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة لمكافحة القرصنة. والهدف من هذە خذة من جانب المتّ ا د هذە المساهمة اإلجراءات اإلدار�ةوتحّد 
ي من خالل السحب الطو�ي للمحتوى  اإلنفاذ اإلجراءات هو ضمان 

وئن  حقوق المل��ة الفك��ة. وتفّصل هذە الذي يتعّدى ع� اإلل��ت
 
�
ي حققها اإلجراءالوث�قة أ�ضا نت النتائج اليت ي مكافحة القرصنة ع� اإلن�ت

 ك�ف أصبحعالوًة ع� ذلك، توفر هذە الوث�قة معلومات عن   �ن
ن قطاع الثقافة و ا نت  متعهديلتعاون بني ي رسم�االنفاذ إ� اإلن�ت

ي ضمان النفاذ إ� اوهو عامل رئ��ي  -خاضعا للتنظ�م الذائت
 لعروض�ن

ي ومكافحة القرصنة
ن والصناعات الثقاف�ة وظهور العروض  . ع� حد سواء  الرقم�ة القانون�ة للمحتوى الثقا�ن و�فضل جهود المبدعني

ي إسبان�ا وعمل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة، 
ي المائة من المواقع ا 5أقل من  قراصنةالصفحات  تمثلالقانون�ة �ن

ون�ة �ن إلل��ت
ي البيئة الرقم�ة 

ن �ن األ��� ز�ارة من قبل اإلسبان. وستواصل الشعبة الثان�ة للجنة المل��ة الفك��ة العمل ع� حما�ة حقوق المبدعني
 . ن ي لجميع المواطنني

ي القانوئن
 وضمان توافر المحتوى الثقا�ن
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 تنسيق إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة
از�ل وش��ي وكازاخستان وجمهور�ة كور�ا مساهمات مقدمة من  والممل�ة الع���ة ال�ب

 و�رنامج مراقبة الحاو�اتالسعود�ة 

ي مجال مكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة
از�ل�ة �ن  الجهود ال�ب

و  فيتو كارن�ي ي مساهمة من إعداد الس�د إدواردو ل��ز ب�ي
و، وعضو �ن ، رئ�س قسم مكافحة القرصنة، الوكالة الوطن�ة لألفالم، ر�و دي جان�ي

ي لمكافحة القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة  از�ل، براز�ل�ا )CNP(المجلس الوطين  ، ال�ب

اف عليها  ملخص:  ي تع��ز الصناعة السمع�ة الب��ة وتنظ�مها واإل�ش
از�ل �ن ي ال�ب

بما �عود بالفائدة تتمثل مهمة الوكالة الوطن�ة لألفالم �ن
ات�ج�ة باعتبارها جزءا من المكافحة المنهج�ة  ع�  لهذە الغا�ة، تضطلع الوكالة بأ�شطة استخبارات�ة اس�ت

�
. وتحق�قا از��ي المجتمع ال�ب

ن الوكاالت العامة وال��انات الخاصة لمكافحة انتها�ات حق للقرصنة ا  عن ط��ق: تع��ز التنسيق بني
�
لسمع�ة الب��ة، وذلك أساسا

ي  المؤلف ع� نحو أ��� كفاءة؛ طة و�نفاذها ضد انتها�ات حق المؤلف ولتداب�ي التفت�ش اليت تقد�م المنح والمساعدة لتحق�قات ال�ش
ون�ة لوقف بيع المعدات تنادي بها المنظمات العامة األخ اح اتفاقات تعاون مع األسواق اإلل��ت رى للتصدي لهذە االنتها�ات؛ اق�ت

ون�ة  ون�ة غ�ي القانون�ة ع� التم��ل القائم ع� اإلعالنات؛  تط��ر آل�ات لحجب المواقع اإلل��ت المحظورة؛ منع حصول المواقع اإلل��ت
؛ رصد ا ي

ي الغالب محتوى غ�ي قانوئن
ي توزع �ن ن من أجل اليت ي مشار�ــــع القوانني

�عات حديثة توفر آل�ات أ��� كفاءة  تط��ر لتقدم المحرز �ن ��ش
 لمكافحة هذە األ�شطة غ�ي القانون�ة. 

ة  دور  الش�ل�ة ف�ما يتصل بالتداب�ي المعتمدة ع� الحدودالوطن�ة  دائرة الجماركوخ�ب

تا س�سل�ا لوتولي�ه ألموس والصحة العامة، المدي��ة الوطن�ة للجمارك،  الفك��ة، المسؤولة الوطن�ة عن المل��ة مساهمة أعدتها الس�دة م�ي
( ، مدينة فالباراي�سو(ش��ي ي ش��ي

 الخدمة الوطن�ة للجمارك �ن

وع بالسلع، : ملخص ي مجال مراقبة االتجار غ�ي الم�ش
ي اعتمدتها،  استحوذت�ن الجمارك الش�ل�ة من خالل برامج المراجعة التشغ�ل�ة اليت

ة الماض�ة، كما أقرّ  ي السنوات األخ�ي
ة من المضبوطات �ن ي والدو�ي  ع� كم�ات كب�ي ع� وجه التحد�د بعمل خدمة  ع� الصع�دين الوطين

ي ش��ي المتصل بالسلع المقلدة
، ح�ث انتقلت  .الجمارك الوطن�ة �ن ي

ي العقد الما�ن
ولقد كانت ممارسات تقل�د السلع وقرصنتها دينام�ة �ن

ا  تقل�د�ة إ� المنتجات غ�ي التقل�د�ة مهددة بذلك سالمة السكان وصحتهم تهد�دا� من المنتجات ال  وجب ع� الهيئاتهنا و  . مبا�ش
 و�كت�ي ذلك أهم�ة خاصة، لمكافحة هذا الن�ع من االتجار.  والعمل جنا إ� جنبإنفاذ القانون تبادل المعلومات  وهيئاتالتنظ�م�ة 

  قلدةنظرا ألنه ثبت أن مثل هذە السلع الم
�
كات فحسب و�نما �شجع أ�ضا أنواع أخرى ع� ارتكاب  ال تؤثر ع� المصالح االقتصاد�ة لل�ش

 .اإلرهاب�ة الجماعاتمن الجرائم، مثل غسل األموال وتم��ل 

ي كازاخستان
 المبادرات الحكوم�ة، والتعاون المعزز، وتوسيع نطاق أ�شطة التوع�ة و�ذكاء الو�ي �ن

ن  ،مساهمة من إعداد الس�دة ألتني ي للمل��ة الفك��ة، نور سلطان،  الفك��ة،رئ�سة مركز حقوق المل��ة  سابارجا�ي المعهد الوطين
 كازاخستان

، وتبذل قصارى جهدها لضمان حمايتها  ملخص:  ي تط��ر اقتصاد االبتكار العال�ي
تدرك كازاخستان تمام اإلدراك دور المل��ة الفك��ة �ن

ي للمل��ة  و�عمل تباع أفضل الممارسات الدول�ة. و�نفاذها با ي المعهد الوطين
) دائما   الفك��ة �ن ي  إلمامز�ادة  ع�كازاخستان (المعهد الوطين

ا يتعاون كما عامة الجمهور بالنوا�ي القانون�ة للمل��ة الفك��ة.   
�
ي مكافحة التعد�ات ع� وث�ق�  تعاون

ا مع الوكاالت الحكوم�ة المشاركة �ن
ف�ه. حقوق  ي تؤثر سلبا ع� الصناعات اإلبداع�ة الدينام�ك�ة؛ التكنولوج�ا والعلوم واإلبداع واإلعالم وال�ت و�قوم  المل��ة الفك��ة، اليت

ي بتنف�ذ مجموعة من برامج إذكاء الو�ي المصممة لن�ش المعرفة ع� أوسع نطاق ممكن  مركز حقوق المل��ة الفك��ة التابع للمعهد الوطين
ن الشباب،  ووكاالت إنفاذ القانون المحل�ة المعن�ة ب�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ة، والصناعات كث�فة االعتماد ع� حقوق المل��ة بني

تبة ع� التعدي ع� هذە الحقوق (أي المسؤول�ة  الفك��ة �شأن ك�ف�ة حما�ة هذە الحقوق (أي إجراءات التسج�ل)، والمخاطر الم�ت
 القانون�ة والعواقب). 

ى  قض�ة تحقيق طة الشعبة ل ك�ب  االتكنولوج�ا والتصالمعن�ة ب�ش
�
 التابعة للمكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة و م�م المنشأة حديثا

طة الشعبة  ،الس�د نامكيو ك�م، محقق ونائب مدير من إعداد مساهمة  التكنولوج�ا والتصام�م، المكتب ال�وري للمل��ة المعن�ة ب�ش
 الفك��ة، دا�جون، جمهور�ة كور�ا

ن من مختلف اإلدارات  ملخص:  ن اإلدار�ني طة القضائ�ة الخاصة إ� ز�ادة كفاءة التحق�قات الجنائ�ة عن ط��ق منح المسؤولني تهدف ال�ش
ي  ي لدى الحكوم�ة نفس السلطة اليت ي االضطالع بأ�شطة التحقيق واإلنفاذ اليت

طة القضائ�ة الخاصة �ن طة. و�تمثل دور ال�ش قد ال�ش
ة محددة أإما تتطلب  طة العاد�ة �سبب القيود الزمن�ة والمكان�ة. وأ�شأ المكتب ال�وري للمل��ة خ�ب و �شكل تحد�ات لسلطات ال�ش



WIPO/ACE/15/INF/2 
5 
 
 

 

ي 
ي إطار شعبة التحقيق �ن

طة القضائ�ة الخاصة �ن ي جمهور�ة كور�ا، قوة من ال�ش
الفك��ة، وهو الوكالة الحكوم�ة للمل��ة الصناع�ة �ن

ي عام  المل��ة
ي ال 2010الصناع�ة �ن

ي ت التعد�اتتعد�ات ع� العالمات التجار�ة، وال س�ما للتحقيق �ن ي عام السلع بال تعلقاليت
دة. و�ن

�
مقل

ي  ،2019 ي الجرائم اليت
طة القضائ�ة الخاصة سلطة تحقيق إضاف�ة �ن ، الصناع�ةمجموعة أوسع من حقوق المل��ة  �شملُمنحت ال�ش

اءات واأل�ار التجار�ة والتصام�م.  ا ل�ل مجال لتع��ز اإلنفاذ وفو  مثل ال�ب يع توس�وري للمل��ة الفك��ة مهمة المكتب التو�  محدد،ق�
طة القضائ�ة الخاصة ي عام  تها و�عادة ه�كل ال�ش

طة القضائ�ة الخاصة2021�ن �وري للمل��ة الفك��ة المكتب لل ةالتابع . تم تقس�م ال�ش
ن التحق�قات مما أدى إ� إ�شاء  ي ترك�ي

طة ا شعبةللمساعدة �ن ي  باعتبارها شعبة منفصلة م�ماالتكنولوج�ا والتصالمعن�ة بل�ش
للتحقيق �ن

اءات واأل�ار التجار�ة والتصام�م المتعلقة بالتكنولوج�ا. ال التعد�ات ع� ي تع��ز حما�ة حقوق المل��ة و �ب
طة التكنولوج�ا �ن �ساهم �ش

ي قانون وتكنولوج�ا المل�� تضمكوحدة مخصصة ها  الصناع�ة و�نفاذ 
ن �ن ن متخصصني ن ة الفك��ة. موظفني هذە المساهمة �شك�ل  وتبني

طة التكنولوج�ا وتقدم   . قضا�ا التحقيق البارزة واحدة من�ش

ي جمهور�ة كور�ا
ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة �ن

 دور المقاضاة �ن

ي  اتالس�د مينوو سيو، مد�ي عام، شعبة التحق�قمن إعداد مساهمة 
ي جرائم المل��ة الفك��ة، مكتب المد�ي العام �ن

مقاطعة دا�جون، �ن
 دا�جون، جمهور�ة كور�ا

�ن. تحّس  : ملخص �ن وأوائل القرن الحادي والع�ش ي جمهور�ة كور�ا خالل أواخر القرن الع�ش
وقد ن الو�ي بالمل��ة الفك��ة �شكل كب�ي �ن

ا للمعاهدات الدول�ة،   أع�د  ن ذات الصلة وفق� كما توج�ه الس�اسات الحكوم�ة للتأ��د ع� أهم�ة المل��ة الفك��ة، وتمت مراجعة القوانني
طلقت

�
ي كور�ا �ذل مكتب المد�ي العام و  . ةالعام�ات والسلوك الت�فاتحمالت لتغي�ي  أ

ا جادة لتع��ز إنفاذ القانون ف�ما  األع� �ن جهود�
اءات واختالس األ�ار التجار�ة. الة المل��ة الفك��ة. أوً�، وسع نطاق ج��مة المل��ة الفك��ة ل�شمل التعدي المتعمد ع� يتعلق بحما� �ب

ي مقاطعة دا�جون بصالح�ة التعامل مع مثل هذە الجرائم. و 
ي تع��ز ��اإلضافة إ� ذلك، لم و �تمتع مكتب المد�ي العام �ن

دخر جهدا �ن
اء ومهارا معارف . الخ�ب ن ن والمحققني ن العامني ا الحل األفضل، فقد و ت المدعني ا ألن العق��ات الجنائ�ة ل�ست دائم� ا، نظر� ا ول�س آخر� � أخ�ي

امج التعل�م�ة   ورفض القضا�ا البس�طة.  الخاصة بالجناةس� المدعون العامون ال�ور�ون إ� بدائل مثل استخدام ال�ب

ي الممل
ام المل��ة الفك��ة �ن  �ة الع���ة السعود�ةبرنامج مسؤول اح�ت

، المدير التنف�ذي إلدارة حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة، الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة ، مساهمة من إعداد الس�د �ا� الدبا�ي
 ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة

نامج  : ملخص ام المل��ة الفك��ة، و�ي  مسؤولتتناول هذە الورقة تج��ة الممل�ة الع���ة السعود�ة ف�ما يتعلق ب�ب تندرج مبادرة  اح�ت
ام المل��ة الفك��ة.  ضمن إذكاء الو�ي أطلقتها  ي البدا�ةوتغ�ي المبادرة الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة بهدف ��ش الو�ي وتع��ز اح�ت

 �ن
ا.  ا القطاع الخاص أ�ض� ، ل�نها ستتناول الحق�  لها  حقوق المل��ة الفك��ة وز�ادة االمتثالب �س� المبادرة إ� إذكاء الو�ي و القطاع الحكو�ي

امال ا و�ذكاء ي الهيئات الحكوم�ة والمؤسسات التجار�ة من خالل تدر�ب وتأه�ل  لها  ح�ت
�تكون برنامج و من كل هيئة مشاركة.  مسؤول�ن

ي ل مسؤو  : مرحلة التأه�ل، اليت ن ن رئ�سيتني ام المل��ة الفك��ة من مرحلتني ن ال سُتجرىاح�ت اك بني هيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة باالش�ت
ي وقت إعداد هذە الورقة، 

ك ما مجملهوأ�اد�م�ة ال��بو، ومرحلة اإلنجاز المستهدف. و�ن نامج، وكان العمل  76 اش�ت ي ال�ب
جهة حكوم�ة �ن

نامج ع� توسيع نطاق التغط�ة لتشمل جميع الجهات الحكوم�ة.  جار�ا  كز ال�ب ي المرحلة التال�ةوس�ي
ع� القطاع الخاص، ال س�ما من  �ن

 الو�ي وز�ادة االمتثال وحما�ة األصول غ�ي الملموسة.  إذكاءخالل تقد�م الدعم من أجل 

ي  أ�شطة
ي بالمخدرات والج��مة ومنظمة الجمارك العالم�ة �ن

ن مكتب األمم المتحدة المعين ك بني برنامج مراقبة الحاو�ات المش�ت
 مجال حقوق المل��ة الفك��ة

، خب�ي ن إعداد الس�د بوب فان دن مساهمة م ي
�ن العمل�ات،  الحدود، وشعبةإدارة  الحاو�ات، وف�عإنفاذ القانون، و�رنامج مراقبة  ب�ي

ي بالمخدرات  ومكتب  والج��مة، فيينا، النمسااألمم المتحدة المعين

ي بالمخدراتCCPيهدف برنامج مراقبة الحاو�ات ( : ملخص ) ومنظمة UNODCوالج��مة ( ) التابع لمكتب األمم المتحدة المعين
ن إدارة المخاطر، وأمن سWCOالجمارك العالم�ة ( ي تحسني

ي ترغب �ن ي الدول األعضاء اليت
ي  السل) إ� بناء القدرات �ن

التور�د، والتجارة �ن
�ة لمنع انتقال السلع غ�ي القانون�ة ع�ب  ، والمطارات، والمعابر الحدود�ة ال�ب ئ ي  الموائن

، صادرت وحدات 2004الحدود. ومنذ تأس�سه �ن
ته الممتدة ع�  شحنة ألسباب تتعلق بانتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة.  1000برنامج مراقبة الحاو�ات ما �قرب من  واستنادا إ� خ�ب

نامج رؤى عمل�ة حول التحد�ات ذات الصلة بالطابع  18أ��� من  مدى ا ا�تسب ال�ب النتها�ات حقوق المل��ة الفك��ة.  المتشعبعام�
�عاتها المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة ومن ا  ع� نحو لدروس المستفادة من هذە التحد�ات أهم�ة توع�ة الحكومات لتعد�ل ��ش

ئ عبور �شأن دورها  ي لديها موائن ي البلدان اليت
�سمح بمصادرة السلع المتعد�ة ع� حقوق المل��ة الفك��ة، و�ذكاء و�ي الحكومات �ن

ي وقف الجرائم المتعلق
اك القطاع الخاص من خالل التدر�ب، والتعاون المبا�ش مع أصحاب الحاسم �ن ة بحقوق المل��ة الفك��ة، و��ش

 العالمات التجار�ة. 
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نتدور نظام أسماء الحقول ومشغل�ه دراسة �شأن  ي إنفاذ حق المؤلف ع� اإلن�ت
 �ن

 ، ي
وث�قة من إعداد الس�د دين ماركس، محا�ي ومدير تنف�ذي فخري ومستشار قانوئن

نت، لوس أنجلوس، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة،  التحالف من أجل المساءلة ع� اإلن�ت
، وأستاذ  ن �كه، برلني كة نوردمان ت��شوس�ي و�ش ، �ش ند نوردمان، محا�ي والدكتور �ان ب�ي

ي جامعة هومبولدت، برل
، ألمان�افخري �ن ن  ني

 
ن ومملخص:  ي نظام أسماء الحقول ومسؤول�ة هؤالء المشغلني

ن �ن ي نظام أسماء  ةخدمالدي زو تركز هذە الدراسة ع� مختلف المشغلني
�ن

نت. وتدرس مختلف األنظمة التنظ�م�ة المطبقة ع� م) مزودو الخدمة(الحقول  دي زو ف�ما يتعلق ب�نفاذ حق المؤلف ع� اإلن�ت
نت  ة. خدمال ن الوطن�ة ع� سبل انتصاف ضد التعد�ات ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت وكذلك، تصف الدراسة ك�ف تنص مختلف القوانني

ي من م
عدم الخطأ" أو عمال بأوامر الحجز باتخاذ إجراءات، سواء ع� أساس المسؤول�ة أم ع� أساس أمر زجري " ةخدمالدي زو تقت�ن

، إلبطال أو حجب أسماء الحقول ي
ي ظلها المواقع الشبك�ة المتعد�ة ع� حق المؤلف. وتتناول الدراسة أ�ضا  الجنائئ

ي تعمل �ن اليت
نت. و�ضافة إ� ذلك، تصف الدراسة  ي �مكن أن يتخذها مزودو الخدمة من أجل ردع التعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت اإلجراءات اليت

غ الموثوق/المخ
�
ي اعتمدها عدد محد�ب ترتيبات المبل ون�ة مع  لمعالتل ا� تحد�د ة،خدمالود من مزودي  الموثوق اليت المواقع اإلل��ت

ي تعٍد واسع النطاق ع� حق المؤلف. 
 المشاركة �ن
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ي إنفاذ المل��ة الفك��ة
 دور الوسطاء �ن

(
�
 وماد�ا

�
ون�ا  (إل��ت

ة  ن مساهمات من إعداد الممل�ة المتحدة، والجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
س، AIMبعالمة ( )، واالتحاد الدو�ي لصناعة الفونوغرامات، ودي إ�ش إل إ�س�ب

كارد  وماس�ت
 

ي أسواق الممل�ة المتحدة
ي ير�ي إ� التصدي لجرائم المل��ة الفك��ة �ن

 حملة ر�ل د�ل: نهج تعاوئن

، مديرة الحملة، حملة ر�ل د�ل من أجل أسواق خال�ة من المنتجات  ن الم��فة، مجموعة األسواق الوطن�ة الس�دة بات��س�ا لنني
 لحما�ة المل��ة الفك��ة، لندن، الممل�ة المتحدة

ي : ملخص ا لحملة "ر�ل د�ل" من أجل أسواق خال�ة من المنتجات الم��فة، واليت �قدم عرض المؤتمر والمساهمة المكت��ة ملخص�
ي عام 

ي الممل�ة المتحدة بغرض التص  2009تأسست �ن
ي أسواق كمبادرة واسعة النطاق �ن

دي لبيع المنتجات المقلدة والقرصنة �ن
ا�ات ع�ب مختلف القطاعات شملت جميع  ا من خالل إبرام �ش الممل�ة المتحدة. و�تم��ل من قطاع الصناعة، حققت المبادرة نجاح�

ي 
ي تهتم بالحد من التجارة �ن ن العام والخاص) اليت ي كل من القطاعني

ي الممل�ة المتحدة (�ن
ي المنظمات الرئ�س�ة �ن

المنتجات المقلدة �ن
ا بالحفاظ ع� سوق خال�ة من المنتجات  م بموجبه متعهد األسواق علن� ن ، والذي �ل�ت األسواق. وجوهر المبادرة هو ميثاقها الطو�ي

ي عام  500الم��فة. وحيت اآلن، تعهدت أ��� من 
ام. و�ن ن ام هذا االل�ت ي مناطق من جميع أنحاء الممل�ة المتحدة باح�ت

، 2018سوق �ن
ي األسواق الماد�ة (البضائع المعروضة) إ� استنساخ النموذج األسا�ي نفسه بغرض التصدي للتجارة  أدى

نجاح برنامج "ر�ل د�ل" �ن
 . ون�ة ومجموعات البيع ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي ي األسواق اإلل��ت

ي المنتجات الم��فة �ن
 �ن

ي مكافحة التقل�د
نت �ن  الوسطاء ع�ب اإلن�ت

ة مديري حما�ة العالمات التجار�ة والماركات، الرابطة األورو��ة للعالمات، بروكسل، مساهمة من إعداد  الس�دة ماري باتولو، كب�ي
 بلج�كا

دة المعروضة ع�  ملخص: 
�
ن من السلع المقل ، وحما�ة المستهل�ني ن لضمان وجود نظام رق�ي نظ�ف وعادل لجميع المستخدمني

ها من السلع غ�ي القانون�ة  نت وغ�ي كاء سالسل اإلمداد اإلن�ت ن ع� جميع �ش ، يتعني �ة النوعّ�ة وغ�ي الممتثلة للمعاي�ي
ّ
ي  -ومتدن

بما �ن
نت  ن هذە المساهمة الّدور الذي يؤد�ه الوسطاء ع�ب  -ذلك أصحاب العالمات التجار�ة والوسطاء ع�ب اإلن�ت أن يؤّدوا أدوارهم.  وُتبنيّ

ي ممارسة الرقابة المناسبة ع�
نت والمتمثل �ن ي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وذلك من خالل: اإلن�ت   أجزاء سلسلة الِق�مة اليت

؛ − ن  اعتماد نظام عنا�ة واجبة معقول عند تحد�د عمالئهم التجار�ني
ظم  −

ُ
وط الخاصة بهم، ووضع ن ي نصوص األحكام وال�ش

و�دراج أحكام حما�ة المل��ة الفك��ة ذات الصلة و�نفاذها �ن
حب؛  فعالة لإلشعار والسَّ

ي ذلك التداب�ي التقن�ة، لمنع عرض سلع غ�ي قانون�ة ع� منصات خدماتهم؛واتخاذ تد −
 اب�ي استباق�ة، بما �ن
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ن الذين �ع�دون ال�ّرة من الوصول  − و�زالة مثل هذە العروض ��عة (و�شكل دائم) بمجرد التفطن إليها، ومنع المجرمني
 إ� خدماتهم؛ 

ي ذلك الجمارك ومراقبة األسواق  −
وتوف�ي معلومات استباق�ة عن االنتها�ات للسلطات المعن�ة ب�نفاذ القانون، بما �ن

ن من تحل�ل المخاطر والتصدي لها بفعال�ة. 
�
 والسلطات، بما �مك

ي �مكن فيها  كما حّددت هذە المساهمة أمثلة ملموسة لما �مكن للوسطاء الق�ام به لتنف�ذ هذە اإلجراءات، فضال عن المجاالت اليت
ا، تدعو المساهمة جميع الجهات الفاعلة المعن�ة إ� اتخاذ إجراءات لمكافحة التقل�د. أو استكمال اإلجراءات القائمة.  تكث�ف  وأخ�ي

ون�ة ي مكافحة القرصنة اإلل��ت
نت �ن  وجهة نظر قطاع الموس��ت المسجلة �شأن دور الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت

لندن، ، عداد الس�د لوري ر�شارد، رئ�س مكتب الشؤون القانون�ة، االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ةالمساهمة من إ
 الممل�ة المتحدة

. وتوّصلت دراسة متعلقة باالستهالك الموس��ت تحت ملخص:  ا يؤرق قطاع الموس��ت � ا كب�ي ون�ة �شكل تهد�د� ال تزال القرصنة اإلل��ت
اف االتحاد الدو�ي  ، و�ي أ��ب دراسة من نوعها متعلقة باالستهالك تركز ع� الموس��ت 2021عام  لصناعة التسج�الت الصوت�ةإ�ش

ي جميع أنحاء العالم، إ� أن 
ن ع� الدراسة استخدموا مصادر غ�ي مرخص لها لالستماع إ� الموس��ت أو  30�ن ي المائة من المجيبني

�ن
ي ا 38الحصول عليها. وارتفع هذا الرقم إ� 

ن �ن اوح أعمارهم بني ي أوساط الذين ت�ت
ا 24إ�  16لمائة �ن ي  .عام�

 –�سج�ل البث التدف�ت
و�ظل  -�ي عمل�ة �سخ المحتوى المرخص له فقط للبث أو "�سج�له"، و�جري عمل �سخ رقم�ة دائمة من المحتوى المتدفق 

ا لل�م الهائل من المحتوى المتاح ي  إلصداروتعد القرصنة السابقة ل .مصدر قلق كب�ي نظر� أي إتاحة التسج�الت غ�ي  -التج��يب
ا لألثر التجاري  -المرخصة قبل تار�ــــخ إصدارها  ي مجال صناعة الموس��ت نظر�

ا �شكل خاص بأصحاب الحقوق �ن ا آخر ضار� �شاط�
ا ما �جري توف�ي محتوى سابق لإلصدار من خالل منصات الوسائط ا وعة. وغالب� ي الذي �خلفه ع� المب�عات الم�ش الجتماع�ة، السليب

، ناه�ك عن التحقق،  ي
ائن ط عادًة خدمة التخ��ن السي�ب . وال �ش�ت ي

ائن بينما �خزن المحتوى الفع�ي ع� ما �س� خدمة التخ��ن السي�ب
ة ضد العن� المتعدي  ، مما �صعب مهمة أصحاب الحقوق �شأن اتخاذ إجراءات مبا�ش ن معلومات تحد�د اله��ة من المستخدمني

ون�ة المتعد�ة، (العنا� المتعد�ة)  نت، الذين �سخر خدماتهم من لدن الخدمات اإلل��ت . و�لعب الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت األسا�ي
ي �جب  ي التصدي لالستخدامات غ�ي المرخص لها �شكل فعال. وستحدد هذە الوث�قة التداب�ي واإلجراءات الرئ�س�ة اليت

ا �ن ا رئ�س�� دور�
نت اعتمادها  ون�ةع� الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت ن إنفاذ الحقوق اإلل��ت ي من شأنها تحسني وتتضمن هذە اإلجراءات توضيح نطاق . واليت

وط امت�ازات مسؤول�ة "المالذ اآلمن"، وتنف�ذ س�اسات صارمة "اعرف عم�لك التجاري ن الشفاف�ة ووضع (KYBC) "و�ش ، وتحسني
ا مواصلة تط��ر قاعدة  تسج�الت الصوت�ةاالتحاد الدو�ي لصناعة ال و�دعم .نظام صارم بغرض التصدي للتعدي المتكرر أ�ض�

ي توفرها  WIPO ALERT ب�انات بوصفها قاعدة موثوق بها ُتعين بجمع المعلومات وتبادلها حول المواقع محل االهتمام اليت
ي ال��بو لصالح قطاع اإلعالن

ي الدول األعضاء �ن
 .السلطات �ن

ي مجال 
سمنه -ال��ــــع  التوص�لمعالجة االمتثال الجمر�ي �ن  ج دي إ�ش إل إ�س�ب

، رئ�سة من إعداد المساهمة  االمتثال الجمر�ي قسم  رئ�س الس�دة آشا مينون، نائبو  الجمارك العالم�ة؛ قسم الس�دة ساندرا ف��ش
دعم عمالء الجمارك العالم�ة؛ وجوردون را�ت، قسم  رئ�س الس�د مارس�لو جودوي ر�غ���لو، نائبو  العال�ي والشؤون التنظ�م�ة؛

س، د�جم، بلج�كا قسم رئ�سنائب  ، دي إ�ش إل إ�س�ب ي ي االتحاد األوروئب
 الجمارك والشؤون التنظ�م�ة �ن

ي خلد 
ابط األج�ال السابقة ملخص: لم �در �ن لقد . مهمة كما �ي عل�ه اليوملتجارة العالم�ة ان و تك وال أن، أن العالم س�صبح بهذا ال�ت

ون�الذي شهدته اأدى النمو ال��ــــع  ي عدد الطرود الدول�ة  19-وجائحة كوف�دة لتجارة اإلل��ت
ة �ن ي جميع أنحاء  المرسلةإ� ز�ادة كب�ي

�ن
عامة  لمحةهذە الوث�قة  وتعرض. للضوابط الجمرك�ة والتجار�ةاالمتثال  ناح�ةم��د من التحد�ات من �شوء العالم، مما أدى إ� 

زة
�
س لضمان االمتثال المتبع من نهج الع�  ُمرك ي شبكتها، باإلضافة إ� مجاالت التعاون  ةالجمرك�لضوابط لدي إ�ش إل إ�س�ب

�ن
حة مع السلطات لمعالجة عدم االمتثال  . لها  المق�ت

كارد لمنع التعدي ع� المل��ة الفك��ة  مبادرات ماس�ت

ي بأداء أدوات التوس�م،ا من إعداد المساهمة  شعبة مشاركة العمالء واألداء،  إدارة لس�د جوناثان ت��ف�الس، نائب رئ�س الف��ق المعين
اء، ني��ورك، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة  ال�ش

كارد بمكافحة  م ماس�ت ن التجاري أو شبكتها أو برامجها أو  وسمها حقوق المل��ة الفك��ة وال تتسامح مع استخدام  التعدي ع�تل�ت
.  لممارسةخدماتها  ي

كارد ل�س  وجدير بالذكر أي �شاط غ�ي قانوئن ة مع التجار الذين �قبلون بطاقات أن ماس�ت لها عالقة مبا�ش
كارد للدفع، وال تضمنهم.  ا مع مؤسسة مال�ة، �شار إليها باسم و ماس�ت م التاجر عقد� هو الذي  هذا األخ�ي ، المستحوذ �دً� من ذلك، ي�ب

كارد كعم�ل مرخص ة مع ماس�ت كارد وتجارهم وجملذا . له لد�ه عالقة مبا�ش ي الشبكة ُ�طلب من عمالء ماس�ت
ن اآلخ��ن �ن يع المشاركني

كارد والمعاي�ي األخرى.  ن المعمول بها، باإلضافة إ� قواعد ماس�ت كارد و  االمتثال لجميع القوانني مع جهات إنفاذ  دائما وأبدا تتعاون ماس�ت
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ي  �شأن معها  القانون وأصحاب الحقوق والمنظمات األخرى وتعمل �شكل وثيق
ي ذلك  األمور المتعلقة بنشاط غ�ي قانوئن

مزعوم، بما �ن
امج واألدوات لمساعدة و حقوق المل��ة الفك��ة.  التعدي ع� ا العد�د من ال�ب كارد أ�ض� ع� منع النشاط  المستحوذينتمتلك ماس�ت

، مثل  ي
ي المخاطر العال�ة (أداة غ�ي القانوئن

كارد للتحكم �ن  ومزود خدمة (أداة التنب�ه) ™) MATCH) (الناجمة عن التجارتنب�ه ماس�ت
 )MMP( رصد التجار 
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ام للمل��ة الفك��ة ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت  أ�شطة التوع�ة والحمالت االس�ت

ن وتا�لند  مساهمات من إعداد الدنمارك وال�ابان وما�ي والمكس�ك والن�جر وُعمان والفلبني
 

ي 
ة �شأن مكافحة التقل�د �ن  الدانمركأ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

ب جينسن، مستشارة قانون�ة، قسم إنفاذ المل��ة -مساهمة من إعداد الس�دة بار�ارا سوهر ، الرئ�سة، والس�دة ماري أمس�ت ن ج�سني
اب، الدانمرك اءات والعالمات التجار�ة، تاس�ت  الفك��ة والشبكات، المكتب الدانمر�ي لل�ب

 
اءات والعالمات التجار�ة. وتعرض ع� وجه الدانمر�ي تصف المساهمة مبادرات توع�ة مختارة وحديثة نفذها المكتب ملخص:  لل�ب

طلق ن�ابة عن 
�
ا للتوع�ة بمكافحة التقل�د والقرصنة، أ ون�� ا إل��ت شبكة الوزارات الدانمرك�ة لمكافحة التعدي ع� الخصوص، موقع�

ي عام  حقوق المل��ة الفك��ة
ا المفهوم الذي استخدمه  ، ومبادرة توع�ة للمدارس. 2019�ن المكتب الدانمر�ي وتوضح الورقة أ�ض�

اءات والعالمات التجار�ة ة، وهو يتكون من ثالثة عنا�، و�ي حملة إعالم�ة وحملة  لل�ب ي حمالته إلذكاء الو�ي خالل السنوات األخ�ي
�ن

ا. ع� وسائل التواصل االجتما�ي والتنسيق مع أصحاب المص
�
ا أمثلة ع� كل من الحمالت األضيق واألوسع نطاق  لحة. وترد أ�ض�

 
ونها ألجلك!  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت ي ال�ابان - عل�ك بعدم �ش

 حملة حديثة لمكافحة التقل�د �ن

اءات، طوكيو، ، مدير مكتب مكافحة التقل�د، شعبة التعاون سوغ�اما تا���ا مساهمة من إعداد الس�د  ، مكتب ال�ابان لل�ب الدو�ي
 ال�ابان

ي ملخص: 
ة. و�ن ي جميع أنحاء العالم خالل السنوات األخ�ي

فه، مشكلة متعاظمة �ن
�
ر الذي تخل لقد أصبحت السلع المقلدة، وال�ن

ل مكتب مكافحة التقل�د مركز استشارات مركزي ير�ي إ� التصدي للتقل�د والقرصنة وتنسيق الت
�
ن الوكاالت ال�ابان، �شك داب�ي بني

كات الخاصة.  اءات حملة سن��ة لمكافحة التقل�د. وخالل السنة المال�ة 2003ومنذ عام  الحكوم�ة وال�ش ، ينظم مكتب ال�ابان لل�ب
 للحملة يتضمن مقاطع ف�ديو للحملة ع� شكل رسوم مانغا، و�شارك 2020

�
 مخصصا

�
ون�ا  إل��ت

�
اءات موقعا ، أ�شأ مكتب ال�ابان لل�ب

ي المدارس الثان��ة دروس نموذج�ة باستخدام ف�ه 
ت�حت �ن

�
المؤثرون، وترد ف�ه مبادئ توجيه�ة تعل�م�ة لطالب المدارس الثان��ة. وأ

ي المستقبل الق��ب. 
اءات االضطالع بالم��د من أ�شطة إذكاء الو�ي �ن  مكتب ال�ابان لل�ب

�
م أ�ضا ن  هذە المبادئ التوجيه�ة. و�ع�ت

ة لمركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ةأ�شطة إذكاء الو�ي   األخ�ي

غاتا تراوري، مديرة مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة، وزارة التجارة والصناعة، باما�و، م  ا�ي وث�قة أعدتها الس�دة بوكوم فاتوماتا س�ي

ي نفذها المركز ع� مدى �سلط هذە المساهمة من مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة الضوء ع� المبادرات  ملخص:  المختلفة اليت
ام حقوق المل��ة الفك��ة. 2019السنوات األر�ــع الماض�ة، منذ عام  وكانت الفئات المستهدفة �ي  ، إلذكاء الو�ي بأهم�ة اح�ت

لقمع الجهات الفاعلة االقتصاد�ة، والمستهل�ون، وقضاة التحقيق، وموظفو المحا�م، ووكالء الخدمات الوطن�ة المسؤولون عن ا
�وي، إ� جانب تن�ع اإلجراءات الُمتخذة، وصل مركز ما�ي لتع��ز المل��ة  االقتصادي، وما إ� ذلك. و�فضل النهج العم�ي وال�ت

 . فذت هذە المبادرات بالتعاون مع العد�د  الصناع�ة إ� جمهور كب�ي
ُ
.  ون ن ن والدوليني كاء الوطنيني  من ال�ش

ي اعتمدها المعهد المكس��ي 
 للمل��ة الصناع�ة من أجل حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة والتق�د بها اإلجراءات اليت

مساهمة أعدها كل من الس�د ألدو أرتورو فراغوسو باستانا، المدير العام المساعد للمل��ة الصناع�ة والس�دة ف�ف�انا و�رتا غارس�ا، 
ي المعهد المكس��ي للمل

و�ــــج وخدمات المعلومات التكنولوج�ة �ن  ��ة الصناع�ة، مدينة مكس�كو، المكس�كمديرة قسم ال�ت

) عدة تداب�ي إلذكاء الو�ي باآلثار السلب�ة الناجمة عن استهالك المواد IMPIنفذ المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة (ملخص: 
ي تصان وتعزز من سنة إ� أخرى.  و�اإلضافة إ� ذلك، قام المعهد بق�اس ا ألرقام والنتائج والسلع المخالفة للمل��ة الفك��ة واليت

ي مجال مكافحة القرصنة. 
ي اضطلع بها  للحصول ع� لمحة عامة عن كل من االحت�اجات والتقدم المحرز �ن ن اإلجراءات اليت ومن بني

ي مجال المل��ة الفك��ة من أجل مكافحة القرصنة وتنظ�م 
المعهد �مكن ذكر التعاون مع الجهات الفاعلة الرئ�س�ة ذات الصلة �ن

ام المل��ة الفك��ة واإلجراءات للحصول ع� ندوات ودورات  ي تعزز اح�ت مختلفة، فضال عن إجراء المناقشات اإلعالم�ة واأل�شطة اليت
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ي مجال التق�د بوضع حقوق المل��ة الفك��ة موضع التنف�ذ والمعاقبة 
ات�ج�ة عن مكافحة القرصنة وتطبيق القدرات �ن معلومات اس�ت

ي حال انتها�ها. 
  �ن

ي الن�جرأ�شطة إذكاء 
ة للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار �ن  الو�ي األخ�ي

، الن�جر ي إبراه�ما، المدير العام للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار، ن�ا�ي  مساهمة من إعداد الس�د �اميب

ي التنمملخص: 
ا للنمو االقتصادي، و�ي �ساهم �ن �ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة للبلدان ورفاە تعد المل��ة الفك��ة حافز�

ي عام 
ي ُوضعت �ن ة 2020سكانها. وقد أتاحت الخطة الوطن�ة لتط��ر المل��ة الفك��ة واالبتكار، اليت ات�ج�ة للف�ت ، والخطة االس�ت

لفك��ة. وتهدف هذە للمنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة تنف�ذ األ�شطة المتعلقة بمختلف جوانب المل��ة ا 2018-2022
ي مكنت من ز�ادة عدد الطلبات المودعة والموافقة عليها.  ي نفذتها الن�جر واليت المساهمة إ� �سل�ط الضوء ع� عدد من األ�شطة اليت

كات  ات�ج�ات مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء واألوساط األ�اد�م�ة (معاهد البحث والجامعات) وال�ش و�ستهدف هذە االس�ت
كات ا كات الناشئة وحاضنات األعمال ومنظمات دعم األعمال) (ال�ش ة والمتوسطة وأصحاب المصلحة اآلخ��ن، مثل ال�ش لصغ�ي

 وأصحاب حقوق المل��ة الفك��ة والشباب وعامة الناس. 

ي ُعمان للعام 
ن وأول�اء األمور والمجتمع المح�ي �ن  - 2020الحملة التوع��ة حول المل��ة الفك��ة لطلبة المدارس والمعلمني

2021  

��ة والتعل�م، مسقط، عُ  ، وزارة ال�ت ة ت����ة ومديرة دائرة االبتكار واألولمب�اد العل�ي  مانمساهمة من إعداد: الدكتورة ما�ا العزري، خب�ي

ي مجال المل��ة الفك��ة خملخص: 
��ة والتعل�م بالتعاون مع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة حملة توع��ة �ن الل نفذت وزارة ال�ت

ي من العام الدرا�ي 
، ح�ث قامت فكرة الحملة ع� ��ش الو�ي بأهم�ة حما�ة الفكرة المبتكرة 2020 / 2019الفصل الدرا�ي الثائن

 لحفظ حق أصحابها، وذلك من خالل التع��ف بالمل��ة الفك��ة وأنواعها وطرق 
�
 وذلك ضمانا

�
 أو علم�ا

�
 أدب�ا

�
 فك��ا

�
سواء أ�انت نتاجا

تبة ع� التعدي عليها، ح�ث استهدفت الحملة طلبة المدارس �شكل خاص والمجتمع �شكل عام. وتضمنت حمايتها، والنتا ئج الم�ت
الحملة حلقات عمل شارك فيها مختصون من جهات مختلفة ومسابقات ذات مست��ات مختلفة وهاشتاق خاص بالحملة #لنحِم 

ي أفكارنا، وتصام�م �قوم بها الطلبة تتعلق بن�ش الو�ي بأهم�
ها ع�ب هاشتاق الحملة �ن ة حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة، تم ��ش

ي ت���ت وا�ستغرام تخاطب طلبة المدارس وأول�اء 
ات محددة ع� حساب الوزارة �ن ي ف�ت

ت �ن حسابات الوزارة، وتغ��دات متواصلة ��ش
ي الحملة 

ن �ن اض�ة حول المل��ة مستف�د من مختلف الفئات، كما نفذت ا 3000األمور، وقد بلغ عدد المستهدفني لوزارة برامج اف�ت
ن  ن الدراسيني ي العامني

ة الجائحة �ن  . 2022و 2020الفك��ة خالل ف�ت

ي تا�لند
 األ�شطة الحال�ة للتوع�ة بالمل��ة الفك��ة �ن

ي التجارة، إدارة المل��ة الفك��ة، وزارة التجارة، نونثابوري، تا�ل
 ندمساهمة من إعداد الس�د بورش�ه جارومون، كب�ي موظ�ن

، ُينظر إ� المل��ة الفك��ة أ��� ما ُينظر من زاو�ة النمو االقتصادي. وقد أصبحت المل��ة الفك��ة مهمة ملخص:  ي الوقت الحا�ن
�ن

تها التنافس�ة.  ن ا للحفاظ ع� م�ي ا رئ�س�� ها ع� إدارة حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بها بفعال�ة بوصفها دافع� كات وتج�ب ا لل�ش جد�
ي خطط  وتدرك إدارة

ات�ج�ات المل��ة الفك��ة �ن ي تا�لند لم تدمج بعد اس�ت
ة والمتوسطة �ن كات الصغ�ي المل��ة الفك��ة أن معظم ال�ش

كات  ي إ� ال�ش
ات�ج�ة �س��ق عك�ي تهدف إ� الوصول �شكل استبا�ت ، ركزت إدارة المل��ة الفك��ة ع� اس�ت ي

ي العام الما�ن
أعمالها. و�ن

ي تح تاج إليها. وتهدف األ�شطة إ� إذكاء الو�ي �شأن ك�ف�ة االستفادة من المل��ة الفك��ة و�شمل حمالت وتزو�دها بالمعلومات اليت
ة ال��عة االنتشار ومن خالل قناة إدارة المل��ة الفك��ة  �ستهدف رواد األعمال الشباب، من خالل إنتاج مقاطع الف�ديو القص�ي

ي المدارس والجامعات والفصول الدراس�ة. التلف��ون�ة و�عالنات المؤث��ن. كما ُيوفر التدر 
 �ب ع� المل��ة الفك��ة �ن
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 التكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ة الفك��ة

ي ومجموعة  Tencent مساهمتان من إعداد االتحاد األوروئب
 

تحد�ث �شأن مكافحة المنتجات الم��فة باستخدام  –فرصة تكنولوج�ة جد�دة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها 
 تكنولوج�ا سلسلة ال�تل

ي للتعد�ات ع� حقوق المل��ة  ي العالم الرق�ي وخدمة التوع�ة، المرصد األوروئب
الس�دة كل�ي كاستل، رئ�سة شعبة المل��ة الفك��ة �ن

، إسبان�ا ي ي للمل��ة الفك��ة، أل�كانيت  الفك��ة، مكتب االتحاد األوروئب
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ي السلع المقلدة، بما �شمل جسامة المشكلة ص: ملخ
تقدم المساهمة بعض المعلومات األساس�ة �شأن تحدي مكافحة التجارة �ن

ها الضار ع� المجتمع.   ي رفع التحدي و  وتتناول بعد ذلك مدى مساعدةوتأث�ي
ك�ف انضم مكتب ��د  تكنولوج�ا سلسلة ال�تل �ن

ي للمل��ة الفك��ة إ� الجهود  ي يبذلها االتحاد األوروئب دعم سلطات بغرض مجتمع التكنولوج�ا بهدف إ�جاد حل ألصالة المنتج  اليت
ي مكافحة التقل�د. 

ي  البحث�ة وتناقش الورقة اإلنفاذ �ن
اخت�ي لوضع حل سلسلة ال�تل  الذيالتصم�م عا�ي المستوى  األخ�ي ه�كل�ن

 خارطة الط��ق العتمادها وتنف�ذها.  �لعرض تفاصو 

ي  ن من خالل االبتكار التكنولو�ب ي الصني
 ت�س�ي حما�ة حق المؤلف �ن

ن  ن، الصني ن  مساهمة من إعداد الس�د ج�انغ بو، نائب رئ�س الشؤون القانون�ة، ونائب المستشار العام، مجموعة تنسنغ، ش�ن

ي والمل��ة الفك��ة ملخص:  ي صم�م نطرا ألن االبتكار التكنولو�ب
ابط، فإن حما�ة المل��ة الفك��ة �ي �ن ينط��ان ع� ن�ع من ال�ت

ي وابتكار المحتوى فحسب، بل يتعداهما إ� ابتكار  حما�ة االبتكار. وال �قت� ي مجال حق المؤلف ع� االبتكار التكنولو�ب
االبتكار �ن

ن نماذج األعمال أ�ضا.  ومع انتشار استخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل والب�ان ي أن تدمج قوانني
، ينب�ن ات الضخمة والذكاء االصطنا�ي

حق المؤلف الحما�ة التكنولوج�ة والمؤسس�ة، وأن تتبين نماذج الحوكمة القائمة ع� التكنولوج�ا، وأن ت�� بناء آل�ات حوكمة كاملة 
 وط��لة األجل. 
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ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة

 الفصل �ن
الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة �شأن التع��ض و  أعدتهما الهند  مساهمات

 والرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة (AIPPI)عن التعدي ع� المل��ة الفك��ة
(INTA) 

 
ي الهند

ها من أوامر التع��ض الزج��ة �ن ة وغ�ي  األوامر الزج��ة المتغ�ي

 )إم سينغ، قاض�ة، شعبة المل��ة الفك��ة، محكمة دل�ي العل�ا، نيودل�ي (الهند مساهمة من إعداد القاض�ة براثيبا 

ة وتطورها  الزج��ة األوامر  �شأةهذە المساهمة  تصفملخص:  ي الهند.  المتغ�ي
مختلف أنواع �ستعرض مقدمة بتبدأ المساهمة و �ن

ي كانت متاحة  ي الهند. بعد ذلك، تركز  ع� مر التار�ــــخاألوامر الزج��ة اليت
ي برزت المساهمة ع� التحد�ات الخاصة  �ن ي اليت

ي قضا�ا ال�ن اليت
نت.  تعد�ات ع� تنطوي ع� ي ع� اإلن�ت

ا المل��ة الفك��ة، ال س�ما �ن  الزج��ة نظام شامل لألوامر  وتطور  تناقش الوث�قة �شأة، وختام�
ة ي الهند من خالل أمثلة المتغ�ي

 . هذا الموض�ع �شأن لسوابق قضائ�ة حديثة �ن

 الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة �شأن التع��ض عن التعدي ع� المل��ة الفك��ةال آخر أعم

، المقرر العامة المساعدة، الرابطة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة، ز�ورخ، س���ا ي  مساهمة من إعداد الس�دة ليندا ل�كوميت

ي  ي الجمع�ةملخص: تعرض هذە الورقة ب��جاز المسائل الرئ�س�ة اليت
الدول�ة لحما�ة المل��ة  أبرزتها المجموعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ن

ي استكملتها  (AIPPI) الفك��ة ي شهر  الجمع�ة خالل الدراسة اليت
) تع��ضات المل��ة الفك��ة 2019(دراسة عام  2019 سبتم�ب �ن

ي  �ضالتع� ف�ما يتعلق بالمعقول عن أفعال التعدي خالف البيع، والدراسة �شأن الو�ي  عن انتهاك حقوق المل��ة الفك��ة اليت
ي أ�ت��ر  الجمع�ة استكملتها 

ي دراسةوقد ركزت المناقشات، ). 2021 عام (دراسة 2021�ن
ال��ي  التقدير ع�  ،2019 عام �ن

اد والتخ��ن والتصنيع واالستخدام عن أفعال التعدي خالف البيع للتع��ضات المبادئ . وتناولت المناقشات والتور�د ، مثل االست�ي
داد  كذلك ع� ، و �مكن استخدامه كمرجعع� الرغم من عدم وجود بيع مخالف  التع��ضات وتحد�د مقدارها  المطبقة ع� اس�ت

ي دراسة عاوركزت المناقشات، مسألة "ال�احة". 
، أي المعرفة ،2021م �ن ي تقي�م التع��ضع� دور الو�ي

عن انتهاك حقوق  ات، �ن
 �ي المسجلة. المل��ة الفك��ة المسجلة وغ

�عات المتعقلة باألوامر الزج��ة التمه�د�ة  أعمال الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة �شأن تنسيق الت�ش

ي الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة 
، مديرة قسم إنفاذ العالمات التجار�ة واالستدامة �ن مساهمة أعدتها الس�دة إي��س غون��

)INTA ي مؤسسة
، مدينة لوكسمبورغ، Petoševi)، ني��ورك، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة؛ والس�دة ما�ا باك، مساعدة �ن

كة  ي �ش
�ك �ن ، �ش ن ي مجال Grüneckerلوكسمبورغ؛ والس�د ن�كوالس شمي�ت

، محام�ة �ن ، ميونيخ، ألمان�ا؛ والس�دة باوال باسار��ي
 لمحاماة، مدينة غوات�ماال، غوات�ماالل Palomo Abogadosالمل��ة الفك��ة لدى مكتب 
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ي أجرتها لجنة اإلنفاذ التابعة للرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة ( باالستناد ملخص:  ي INTAإ� الدراسة االستقصائ�ة اليت
، بلدا�  47) �ن

ي  ي عام  ا� قرار  الرابطة، اعتمد مجلس إدارة إصدار األوامر الزج��ة التمه�د�ةمعاي�ي  سلطت الضوء ع� مختلفواليت
�ضع  2020�ن

ي تعتقد  ور�ة لتنسيق المتطلبات األساس�ة وعمل�ة ب الرابطةالحد األدئن من المعاي�ي اليت ي جميع أنحاء  ةالزج�� إصدار األوامر أنها �ن
�ن

ي أهم ، و الرئ�س�ة للدراسة االستقصائ�ة نتائجال الوث�قةتلخص و إ�شاء نظام إنفاذ فعال. من أجل العالم،   تتطلب المجاالت اليت
ز فيها الحاجة إ� أ�شطة الدعوة. التنسيق  ي ت�ب  والتوجهات اليت

 
 

 [نها�ة الوث�قة] 
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