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قبول منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت

من اإعداد ا ألمانة

أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية

مساهامت من الهند والرنوجي وعامن وبريو ومجهورية مودلوفا

اإبقاء القراصنة بعيدا– محةل ماكحفة القرصنة يف الهند
مسامهة من اإعداد الس يد راجيف أغاروال ،ا ألمني املشرتك ،شعبة امللكية الفكرية ،اإدارة الهنوض ابلصناعة والتجارة
ادلاخلية ،وزارة التجارة والصناعة ،نيودلهي  ،الهند
امللخص :نفّذت خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية وإادارهتا التابعة لوزارة الهنوض ابلصناعة والتجارة ادلاخلية ،يف تصدهيا
للتحدي الرئييس املمتثل يف القرصنة اليت يواهجها قطاع وسائط الإعالم احليوي وصناعة الرتفيه يف الهند ،برامج تدريب
عىل اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية لفائدة مسؤويل الرشطة وامجلارك ،كام سامهت يف وضع العديد من التدابري الترشيعية
والإدارية .وتمتثل أأحد ا ألنشطة الرئيس ية اليت تضطلع هبا يف اإذاكء الوع مبخاطر القرصنة ل س امي يف أأوساط الش باب .وقد
ُأنتجت مقاطع فيديو قصرية مبشاركة جنوم بوليوود ومقاطع فيديو لرسوم متحركة تُظهر قصص ُمصورة جيري عرضها يف
دور السيامن وعىل شاشات التلفزيون .وظهرت الشخصية الهزلية للملكية الفكرية وخشصية "أي يب انين" ،اليت تعترب متمية
حقوق امللكية الفكرية يف الهند يف مقاطع الفيديو والعروض املوهجة لطالب املدارس ،بيامن يشارك طالب اجلامعات يف
مسابقات امللكية الفكرية.

مبادرات التوعية الرنوجيية بشأأن التقليد – جتنب رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت وخالل العطل
مسامهة من اإعداد الس يدة هيدفيغ بينغس تون ،كبرية املستشارين القانونيني ،املكتب الرنوجي للملكية الصناعية ،أأوسلو،
الرنوجي
امللخص :نفذ املكتب الرنوجي للملكية الصناعية منذ عام  2014مبادرات عديدة للتوعية بشأأن عواقب رشاء املنتجات
املقدلة وخماطرها .واس هتدفت الرنوجييني اذلين يشرتون السلع املقدلة عرب الإنرتنت والرنوجييني اذلين يشرتون السلع املقدلة
خالل عطلهم ابخلارج .ون ُفذت لك هذه املبادرات مبزيانية منخفضة نسبيا .ومع ذكل ،تواصل املكتب الرنوجي للملكية
الصناعية مع العديد من الناس من خالل هنج استبايق لزايدة اهامتم وسائل الإعالم .وقد ن ُفذ العديد من هذه املبادرات
ابلشرتاك مع أأحصاب املصلحة الخرين ،مكمثيل القطاع اخلاص وامجلارك وهيئة حامية املس هتكل الرنوجيية.
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املسابقة املدرس ية لعام  2019/2018اخلاصة ابحرتام حق املؤلف يف عامن
مسامهة من اإعداد ادلكتورة مااي العزري ،خبرية تربوية وتعل ميية ومديرة دائرة الابتاكر وا ألوملبياد العلم  ،وزارة الرتبية
والتعلمي ،مسقط ،سلطنة عامن
امللخص :أأولت وزارة التعلمي يف عامن اهامتما خاصا ابإذاكء الوع ابمللكية الفكرية والتثقيف املرتبط هبا يف املدارس عىل
مدار الس نوات الثالث املاضية ،نظرا لحتياج الطالب املتنايم لس تخدام طائفة متنوعة من موارد املعلومات حبثا عن
أأفاكر خالل اإجراء حبهثم ،ما يؤدي اإىل الانتفاع من الابتاكر عىل املس توى املدريس .ومبا أأنه من السهل عىل الطالب
اس تخدام أأشاكل التكنولوجيا املتاحة يف نسخ املعلومات أأو حتميلها ومن مث اس تخداهما يف أأعامهلم دون الإشارة اإىل العمل
ا ألصيل ،ن ُظمت مسابقة يف الس نة الأاكدميية  2019/2018بغية اإذاكء وع الطالب حبق املؤلف وحتسني فهمهم لعدم
قانونية التعدي مع توجهيهم اإىل أأشاكل النفاذ القانوين اإىل املادة اليت حيتاجوهنا .وتُعرف املسابقة طالب املدارس عىل حقهم
يف الاس تفادة من نسخ أأعامهلم وعىل اإدراك قمية ذكل ملس تقبلهم ومس تقبل جممتعهم.

القرار يل والاحرتام مين – أأحرتم امللكية الفكرية و أأرفض الهتريب  -برانمج تربوي جديد لتالميذ املرحةل
الثانوية يف بريو
مسامهة من اإعداد الس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا ،مدير مديرية الإشارات املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية الفكرية ،لامي ،بريو
امللخص :تصف هذه املسامهة ا ألنشطة املنفّ َذة يف اإطار املرشوع الرتبوي الرائد اذلي حيمل عنوان "القرار يل والاحرتام
مين – أأحرتم امللكية الفكرية و أأرفض الهتريب" .واكن الهدف من املرشوع هو تضمني ومراعاة القضااي املتعلقة ابلقرصنة
والزتوير والهتريب عند وضع املناجه ادلراس ية لطالب الثانوية لعام  .2018ونفّذت املرشوع جلنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية
والقرصنة ،بتدخل من وزارة التعلمي .وقُ ّسم املرشوع اإىل مرحلتني :فشملت املرحةل ا ألوىل تدريب املعلمني من خالل
تنظمي حلقات معل مبارشة ومنتدايت افرتاضية ومواد تعلميية .أأما املرحةل الثانية فشملت التنفيذ الفعال لدلورات املوهجة
لطالب املدارس الثانوية .وحبلول عام  ،2018اكن قد اس تفاد  9,801طالب من لامي واكايو من هذه املبادرة .ومن اخملطط
توس يع هذه املبادرة ،خالل عام  ،2019لتشمل املقاطعات ا ألخرى يف بريو.
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برانمج التغيري الثقايف يف مجهورية مودلوفا
مسامهة من اإعداد ليلياان فيريو ،رئيسة اإدارة التواصل والعالقات ادلولية ،الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية،
كيش ينيوف ،مجهورية مودلوفا
امللخص :تؤدي امللكية الفكرية يف عامل اليوم دورا مزتايد ا ألمهية داخل جممتعاتنا حيث تسامه يف المنو الاقتصادي والتمنية
الثقافية والرفاه .وبرانمج التغيري الثقايف هو برانمج توعية واسع النطاق يشمل أأنشطة الإعالم والتثقيف وإاذاكء الوع ،
ُ ِّّ
وصم من أأجل تعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،ومن مث حتقيق التغيري الثقايف يف بيئة امللكية الفكرية يف مجهورية
مودلوفا .وقد ُأعد ون ُفذ خالل الفرتة ما بني يناير  2017وديسمرب  .2018و ِّّ
تقدم هذه املسامهة نبذة عامة عن الربانمج،
و أأهدافه وغاايته ،و أأدوات تنفيذه ومهنجيته ،وخمرجاته الرئيس ية والنتاجئ احملققة.
تنس يق اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
WIPO/ACE/14/5 Rev.

مساهامت من اإعداد الربازيل واليوانن واملغرب ومجهورية كوراي و إاس بانيا
والولايت املتحدة

خطة أأعامل اجمللس الوطين املعين مباكحفة جرامئ القرصنة وامللكية الفكرية يف الربازيل
مسامهة من اإعداد الس يد لوتش يانو تمي ،ا ألمني الوطين لشؤون املس هتكل ورئيس اجمللس الوطين املعين مباكحفة القرصنة
وجرامئ امللكية الفكرية ( ،)CNCPوالس يدة اإيزابيال مايولينو ،مستشارة ا ألمانة الوطنية لشؤون املس هتكل ،برازيليا،
الربازيل
امللخص :أأنشئ اجمللس الوطين املعين مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية يف عام  ،2004وهو الكيان الربازييل املسؤول
عن تنس يق ماكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية .وتقدم هذه املسامهة نظرة عامة عن أأنشطة اجمللس الوطين املعين
مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية السابقة واحلالية ،وتشكيلته ومشاريعه اجلارية حىت عام .2022

تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية يف اليوانن  -التعاون بني الهيئة التنس يقية ملراقبة ا ألسواق وماكحفة الاجتار غري
املرشوع وسلطات الإنفاذ اليواننية
مسامهة من اإعداد الس يد فاس يليوس ماسرتوجيانيس ،املدير التنفيذي للهيئة التنس يقية ملراقبة ا ألسواق وماكحفة الاجتار
غري املرشوع ،وزارة الاقتصاد والت منية ،والس يد س برييدون برييسرتيس ،ممثل ا ألمانة العامة للتجارة وحامية املس هتكل
التابعة لوزارة الاقتصاد والت منية ،الهيئة التنس يقية ملراقبة ا ألسواق وماكحفة الاجتار غري املرشوع ،أأثينا ،اليوانن
امللخص :أأنشئت الهيئة التنس يقية ملراقبة ا ألسواق وماكحفة الاجتار غري املرشوع ،اليت اكنت تسمى يف البداية ابلهيئة
التنس يقية ملاكحفة الاجتار غري املرشوع ،يف عام  .2012وتتأألف من ممثلني عن القطاعني العام واخلاص وتعمل حتت
إارشاف وزارة الاقتصاد والتمنية اليواننية .وتمتثل املهمة الرئيس ية للهيئة يف وضع اسرتاتيجية مشرتكة ملاكحفة ظاهرة الاجتار
غري املرشوع ،واملعركة ضد التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية يه أأحد التدابري الرئيس ية اليت تقوم هبا .وتنسق الهيئة
وتتعاون مع مجيع السلطات الوطنية اخملتصة لتنفيذ التدابري املشرتكة بكفاءة .والاس تعالمات يه ا ألداة الأكرث أأمهية يف
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منوذج العمل اذلي تنهتجه الهيئة .مفا اإن ترد علهيا املعلومات ذات الصةل املتعلقة ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية حىت
يضع ممثلو مجيع سلطات الإنفاذ اخملتصة خطة معل تتوىل السلطات اخملتصة تنفيذها يف أن واحد دون تأأخري أأو عوائق
بريوقراطية .وتظل نتاجئ هذه التدابري جديرة ابملالحظة.

نظام جديد ملنح عالمة التصديق لقنوات توزيع قطع غيار الس يارات يف املغرب :عالمة التصديق "سالمتنا"
تاكحف التقليد
مسامهة من اإعداد الس يد العريب بن رزوق ،املدير العام ،والس يدة نفيسة بلقايد ،مديرة قطب العالمات املمزية ،املكتب
املغريب للملكية الصناعية والتجارية ( ،)OMPICادلار البيضاء ،املغرب
امللخص :اإن عالمة "سالمتنا" يه وس يةل لتنظمي قنوات توزيع قطع غيار الس يارات وماكحفة اس تخدام قطع الغيار امل ُ ّقدلة.
وقد أأرشف وزير الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمق يف املغرب عىل معلية اإطالق نظام "سالمتنا" عام
 ،2017وتُعدّ هذه املبادرة مثرة رشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف اإطار مبادرات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية
وحماربة التقليد ( .)CONPIACويساعد نظام منح العالمة يف دمع ابئع قطع غيار الس يارات وضامن سالمة املس هتكل.
اإن عالمة "سالمتنا" يه عالمة جامعية للتصديق هتدف اإىل منح العالمة ،بناء عىل الطلب ،للمقاولت النشطة يف جمال
توزيع قطع الغيار (املصنعني واملس توردين والبائعني وجتار امجلةل وجتار التجزئة) اليت تس تويف مجموعة من املتطلبات اليت
املسوقة ملعايري اجلودة وتتبع خدمات توزيع قطع الغيار .ويُمنح
حتدد املواصفات التقنية وابخلصوص :مطابقة قطع الغيار َّ
احلق يف اس تعامل العالمة من دلن جلنة منح العالمة حتت رئاسة وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمق ،
بعد اإجراء مراقبة أأولية لتحديد ما اإذا اس ُتوفيت املواصفات التقنية املذكورة أأعاله أأم ل .وتُدار معليات منح العالمة عرب
طورها ويرشف عىل اإدارهتا املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ( .)OMPICوتتضمن هذه البوابة
بوابة رمقية َّ
خدمة النفاذ اإىل قامئة املقاولت احلامةل للعالمة يف مجيع أأحناء املغرب كام ُوضعت رهن الإشارة خدمة حتديد املوقع اجلغرايف
املسوقة لقطع الغيار ا ألصلية.
للمقاولت ّ

تعديالت ترشيعية جديدة لتعزيز حامية امللكية الصناعية يف مجهورية كوراي
مسامهة من اإعداد بونغيون تشو ،مساعد املدير ،قسم الشؤون املتعددة ا ألطراف ،املكتب الكوري للملكية الفكرية
( ،)KIPOداجيون ،مجهورية كوراي
امللخص :تُصنّف مجهورية كوراي دوما مضن البدلان امخلسة اليت تتصدر قامئة بدلان العامل من حيث عدد طلبات الرباءات
املودعة .ومع ذكل ،فقد ارتفعت أأصوات تنادي بزايدة مس توى حامية امللكية الفكرية ( .)IPواع ُترب مبلغ التعويض عن
التعدّايت منخفضا نسبيا و أأن العقوبة غري فعاةل يف ردع التعدّايت .عالوة عىل ذكل ،اكن من الصعب اإثبات الاعرتاف
اب ألرسار التجارية يف ادلعاوى القضائية بسبب التعريف القانوين الض ّيق.
وملعاجلة هذه القضاايُ ،أدخلت العديد من التعديالت يف الونة ا ألخرية عىل القوانني ذات الصةل ،أأ ّولها اس تحداث نظام
تعويضات جزائية خاص بقضااي التعدايت املتعمدّة عىل الرباءات وا ألرسار التجارية ،فضال عن ختفيف امحلاية احملدودة
ل ألرسار التجارية من خالل توس يع نطاق ا ألنشطة حمل هتُ م جنائية وزايدة رصامة ا ألحاكم الصادرة يف قضااي الانهتأاكت.
عالوة عىل ذكل ،جرى توس يع سلطة الرشطة القضائية اخلاصة التابعة للمكتب الكوري للملكية الفكرية ()KIPO
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للسامح ملسؤويل املكتب الكوري للملكية الفكرية ابلتحقيق املبارش يف أأنشطة التعدّايت املشتبه فهيا واليت ل تقترص عىل
العالمات التجارية حفسب بل تتعداها اإىل براءات الاخرتاع والتصاممي وا ألرسار التجارية.

خطة العمل الوطنية الشامةل ملاكحفة بيع السلع املقدلة وإانفاذ حقوق امللكية الصناعية يف اإس بانيا
مسامهة من اإعداد الس يدة مارات ميّان غونزالزي ،رئيسة قسم التعاون ادلويل والتصال مع احملامك ،والس يدة أأغويدا فول
سانز ،رئيسة قسم التصال مع الويبو ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،والس يدة رجيينا فالنزويال أألاكل-
سانتئال ،مستشارة تقنية رئيس ية ،والس يدة سارة بوي اكرموان ،مستشارة تقنية رئيس ية ،اإدارة التنس يق القانوين
والعالقات ادلولية يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ( ،)MPPOمدريد ،اإس بانيا
امللخص :تؤثر السلع املقدلة تأأثريا ضارا عىل الاقتصادات والرشاكت الوطنية يف القطاعات ذات ا ألمهية احلامسة من قبيل
املالبس وا ألحذية؛ وا ألدوية؛ ومس تحرضات التجميل؛ والنبيذ واملرشوابت الروحية؛ والهواتف اذلكية؛ واحلقائب
وا ألمتعة؛ والإطارات؛ واللعب وا أللعاب؛ واجملوهرات والساعات؛ ومبيدات احلرشات؛ والبطارايت .والسلع الرايضية؛
وصناعة املوس يقى .كام أأهنا تؤثر عىل اجملمتع وتشلك خطرا عىل حصة املس هتكل وسالمته .ذلكل من الرضوري وضع خطة
معل وطنية شامةل ،وينبغ أأن تشمل مجيع اجلهات الفاعةل من القطاعني العام واخلاص القادرين عىل املسامهة يف اإهناء
مشلكة تقليد العالمات التجارية.

اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مناطق التجارة اخلارجية
مسامهة من اإعداد الس يدة اكريداد بريدوت ،احملامية -املستشارة يف جمال الإنفاذ ،مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية،
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( ،)UPSTOالإسكندرية ،ولية فريجينيا ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية
امللخص :مناطق التجارة اخلارجية اليت تُعرف أأيضا ابمس مناطق التجارة احلرة مناطق اقتصادية مفيدة ،ويه عادة عبارة
عن مناطق معينة خارج نطاق اختصاص امجلارك دلى الاقتصاد اذلي يس تضيفها .وتمتكن املنشأت اخلاصة من جتميع
املنتجات أأو اإعادة التصدير أأو اإعادة المتوين ابلوقود أأو اإجراء أأي نشاط اقتصادي رشع أخر من خالل هذه املناطق ،مع
جتنب سداد تعريفة أأو رسوم مجركية ابهظة أأو أأية رسوم اإدارية أأخرى .ومع ذكل ميكن أأن تشهد مناطق التجارة اخلارجية
أأيضا بعض ا ألنشطة غري القانونية مبا يف ذكل غسل ا ألموال والاجتار يف املنتجات املقدلة وقرصنة حق املؤلف .ول تتأأثر
مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية حفسب ،بل تصبح الصحة والسالمة أأيضا همددتني للك من العاملني يف هذه
املناطق وللمس هتلكني بشلك عام .وادلروس املس تفادة واخلربات املكتس بة فامي يتعلق اب ألطر القانونية والإنفاذ ابملنافذ
امجلركية وعىل احلدود و أأشاكل التكنولوجيا اجلديدة قد تساعد عىل ماكحفة هذه ا ألنشطة وحامية الفائدة املتحققة من مناطق
التجارة اخلارجية.
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التكنولوجيات اجلديدة وإانفاذ امللكية الفكرية

مسامهتان من اإعداد سويرسا والاحتاد ا ألورويب

جتارب سويرسية مع اإنفاذ امللكية الفكرية يف العرص الرمق
مسامهة من اإعداد ادلكتور دانيال كراوس ،أأس تاذ قانون الابتاكر ومدير مركز امللكية الفكرية والابتاكر ،جامعة نيوشاتيل،
سويرسا
امللخص :تقدم هذه املسامهة حملة عامة انتقائية عن جتارب سويرسا يف جمال ماكحفة السلع املقدلة والقرصنة يف عرص رمق
دامئ التطور .و ُأعدّت هذه املسامهة لتكون معلية اإىل حد كبري؛ فهي تشمل احللول الطوعية للصناعة مضن الإطار القانوين
دلوةل غري عضو يف الاحتاد ا ألورويب .وقد متت مراعاة الفرص والقيود اليت تطرهحا حلول سلسةل الكتل.

الفرص التكنولوجية اجلديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها - Blockathon :ماكحفة التقليد عرب
تكنولوجيا سلسةل الكتل
مسامهة من اإعداد الس يدة لكري اكس تل ،رئيسة شعبة امللكية الفكرية يف العامل الرمق وخدمة التوعية ،مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية ،أألياكنيت ،اإس بانيا
امللخص :أأظهرت دراسة أأجرهتا مؤخرا منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية أأن السلع املقدلة واملقرصنة شلكت يف عام  2016ما نسبته  3.3يف املائة من التجارة العاملية وما يصل اإىل نس بة
 6.8يف املائة من واردات الاحتاد ا ألورويب من البدلان ا ألخرى (مقارنة بعام  2013حيث بلغت هذه ا ألرقام  2.5يف املائة
و 5يف املائة عىل التوايل) .يه اإذن نتاجئ مقلقة .ورمغ حمدودية موارد وتكنولوجيا مسؤويل اإنفاذ القانون ،اإل أأن سلسةل
الكتل ميكن أأن تدمع بشلك فعال ماكحفة املنتجات املقدلة واملقرصنة .و أأطلق لك من مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية يف عام  2018واملفوضية ا ألوروبية منافسة  Blockathonكحدث حمفز عىل الابتاكر لالس تفادة من اإماكانت
سلسةل الكتل من خالل توحيد هجود جممتع سلسةل الكتل الرامية لتطوير حلول ميكهنا بسهوةل تعقب مصدر املنتجات.
واكن الهدف الرئييس من  Blockathon 2018هو تزويد سلطات الإنفاذ اب ألدوات الالزمة للكشف برسعة عن
املنتجات املقدلة واجلناة ومساعدة الرشاكت الرشعية يف حامية أأصول أأعاملها وتوفري ا ألدوات للمس هتلكني لختاذ خيارات
مس تنرية .وس ُتخترب الن الامنذج ا ألولية الفائزة.
دراسة عن تدابري اإنفاذ امللكية الفكرية ،ل س امي تدابري ماكحفة القرصنة يف البيئة
الرمقية
WIPO/ACE/14/7

وثيقة من اإعداد الس يدة جني لمربت ،حمامية ،غرايز اإن ،لندن ،وادلكتور
فريديرك موس تريت ،أأس تاذ مزاول ،لكية احلقوق يف ديكسون بون ،لكية
كينغز ،لندن ،زميل ابحث ،مركز أأكسفورد ألحباث امللكية الفكرية ،اململكة
املتحدة
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امللخص :تقدم هذه ادلراسة نظرة عامة عن املقارابت احلالية ملسأأةل التعدّي عىل حق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت ،وتركز
بشلك خاص عىل س بل الرد عىل القرصنة يف اجملال الرمق يف مجيع أأحناء العامل .وتس تكشف ادلراسة املشلكة العاملية
املمتثةل يف القرصنة عىل الإنرتنت ،و أأنواع خمتلفة من ا ألدوات والتدابري الرمقية اليت يس تخدهما أأحصاب احلقوق ،ومنصات
الإنرتنت ،واحلكومات ،والسلطة القضائية .وتتضمن ادلراسة أأيضا مناقشة حول القضااي املتعلقة ابإ خفاء الهوية ومشلكة
"الظهور املتكرر" وتشري اإىل التحدي اذلي تطرحه مسأأةل موازنة احلقوق ا ألساس ية ،مثل التعبري الفين وحرية التعبري
والبياانت وحقوق اخلصوصية وحامية حق املؤلف .وتسلط ادلراسة الضوء عىل الثغرات اليت تعرتي التدابري القانونية
املس تخدمة يف الوقت احلايل واملناقشة القامئة حول اإماكنية سكل هنج مو ّحد عىل هيئة مبادئ توجهيية عاملية كسبيل للر ّد
عىل املعضةل احلالية.
WIPO/ACE/14/8 Rev.

الرتتيبات املتخذة ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت

مساهامت من اإعداد الصني واليوانن والاحتاد الرويس واململكة املتحدة

اللجنة اليواننية املعنية ابلإخطار عن التعدّي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت
مسامهة من اإعداد ادلكتورة ماراي دافين ابابدوبولو ،رئيسة اإدارة الشؤون القانونية ،ا ّ
ملنظمة اليواننية حلق املؤلف ،أأثينا،
اليوانن
امللخص :تس هتدف اليوانن و ّ
املنظمة اليواننية حلق املؤلف ( ،)HCOبوصفها الهيئة اخملتصة عىل املس توى الوطين فامي
يتعلق حبامية حق املؤلف ،التصدّ ي ملشلكة القرصنة ل س امي القرصنة الرمقية من خالل طرح عدد من املبادرات .ويُعترب
تأأسيس اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعدّي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت والسهر عىل تس يري شؤوهنا
أأحدث تدبري مبتكر خاختذ عىل املس توى الوطين .وترشف هذه اللجنة عىل اإجراء اإداري خ ُّصص ألحصاب حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة اذلين جرى التعدّي عىل حقوقهم قصد إازاةل احملتوى الإبداع غري القانوين بشلك رسيع وفعال عىل ش بكة
الإنرتنت أأو جحب النفاذ اإليه .وتعرض هذه الوثيقة ادلور النشط اذلي تضطلع به ّ
املنظمة اليواننية حلق املؤلف يف اإنفاذ
حق املؤلف وإاذاكء الوع  ،وت ُّبني فامي بعد ا ألساس املنطق وراء اإس ناد الولية الهامة اإىل اللجنة وا ألهداف اليت تسعى اإىل
حتقيقها ،فضال عن الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإلهيا بعد ا ألشهر التسعة ا ألوىل من معل اللجنة.

حتسني أليات ماكحفة نرش احملتوى املقرصن عىل الإنرتنت يف الاحتاد الرويس
مسامهة من اإعداد الس يد فادمي سيبواتن ،انئب رئيس ادلائرة الاحتادية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات
ووسائط الإعالم ،يف موسكو ،الاحتاد الرويس
امللخص :تعرض هذه املسامهة تفاصيل الإطار القانوين الرويس محلاية املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف عىل الإنرتنت.
وتُركز املسامهة بشلك خاص عىل ثالث أليات ُوضعت ملاكحفة نرش احملتوى اذلي يتعدّى عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت
خيول تقييد النفاذ اإىل مواقع الويب املتعدية عىل حق املؤلف؛ اس تحداث اإجراء جحب دامئ يف
أأل ويه :خ
سن حمك قانوين ّ
حالت التعدي املتكررة عىل حق املؤلف؛ وضع ألية قضائية اإضافية تس هتدف ما يسمى "مواقع مرأة" .كام تقدم املسامهة
أأيضا معلومات بشأأن أأثر هذه الليات وحتديد رؤية للتطورات املقبةل يف هذا اجملال.
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WIPO/ACE/14/9

مرشوع قاعدة البياانت اخلاصة ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

من اإعداد ا ألمانة

امللخص :تقدم هذه الوثيقة وصف املرشوع اذلي أأجنزته أأمانة الويبو هبدف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل التنس يق فامي بيهنا
يف جمال التدابري الطوعية اليت تتخذها وفقا لهنج "تعقب ا ألموال" املتعلّق ابلتعدي عىل حق املؤلف .ويتضمن املرشوع
منصة أمنة عىل الإنرتنت متاحة فقط للمس تخدمني املس ّجلني ،وميكن للواكلت املعمتدة التابعة لدلول ا ألعضاء للويبو أأن
يضم املس تخدمون املعمتدون عددا
حت ّمل عىل املنصة قوامئ املواقع الالكرتونية اليت تتع ّمد تيسري التعدّي عىل ّ
حق املؤلف .و ّ
من الفاعلني الرشعيني العاملني يف قطاع الإعالانت ،ويسمح هلم ابس تخدام البياانت الواردة يف تكل القوامئ من أأجل اختاذ
خيارات مس تنرية عند نرش اإعالانهتم عىل الإنرتنت .وميكن لنارشي الإعالانت التدقيق يف قاعدة البياانت اخلاصة ابإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،لضامن احليلوةل دون نرش اإعالانهتم عىل املواقع الالكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف .وتريم
قاعدة البياانت اإىل احلدّ من تدفق ا ألموال اإىل جيوب مشغّيل املواقع الإلكرتونية غري املرشوعة ،واحليلوةل دون تلطيخ
مسعة العالمات التجارية واحلدّ من خطر اإضفاء نوع من الرشعية عىل املواقع الالكرتونية غري املرشوعة بسبب الإعالانت
املرشوعة اليت تنرشها واليت قد ختلق بعض الالتباس دلى املس تخدمني .وقد بد أأت قاعدة البياانت اخلاصة ابإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية بقبول طلبات الاعامتد للمسامهني املعمتدين من ادلول ا ألعضاء يف الويبو واملس تخدمني املعمتدين
من العاملني يف قطاع الإعالانت.
WIPO/ACE/14/10 Rev.

مبادرات ملنع الإعالانت املدفوعة عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق
املؤلف

مسامهتان من اإعداد اإيطاليا واملفوضية ا ألوروبية

دور هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا ( )AGCOMيف معاجلة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت عىل املواقع
الإلكرتونية املتعدّ ية عىل حقوق امللكية الفكرية
مسامهة بقمل الس يد جيورجيو غرييب ،مساعد وحدة احلقوق الرمقية يف اإدارة احملتوى السمع البرصي ،يف هيئة تنظمي
ومقرها روما ،اإيطاليا
التصالت يف اإيطالياّ ،
امللخص :هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا يه الهيئة امللكفة ابإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت .وقد بلغ عدد الشاكوى اليت
أأودعها أأحصاب احلقوق ،منذ بداية معل الهيئة 1,576 ،شكوى ،ومهنا  %46خبصوص احملتوى السمع البرصي اذلي
ينرش عىل املواقع الإلكرتونية اخملصصة لهذا النوع من احملتوى .وترشح هذه املسامهة الاختصاصات اخملتلفة للهيئة و ّتبني
الاثر العملية ألنشطهتا ،من خالل اس تعراض عدد من ا ألرقام امللموسة .ويتطرق القسم اخلتايم للمسامهة اإىل املالحظات
املتكرر للمحتوى الإعالين اخلاص ابلعالمات
اليت بلورهتا الهيئة خالل معلها يف اإنفاذ حق املؤلف ،واملتعلقة ابلس تخدام ّ
التجارية اخملتلفة ،ومهنا العالمات املشهورة ،عىل مواقع القرصنة الإلكرتونية .وينبغ لفت الانتباه خاصة اإىل مسأألتني
حمددتني ،وهام "1" :احلفاظ عىل مسعة العالمة التجارية املتعلقة ابملنتجات املذكورة يف الإعالانت ،و" "2احلاجة اإىل اإذاكء
الوع ابلسرتاتيجية اليت تعرف ابمس "تعقب ا ألموال" من أأجل احليلوةل دون رعاية العالمات التجارية ملواقع القرصنة
الإلكرتونية .ويف احلالتني ،س يكون من الرضوري أأن يشارك أأحصاب احلق والوسطاء بشلك مبارش ،سواء يف احليلوةل
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دون نرش احملتوى الإعالين عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف أأو يف اإنفاذ حقوق امللكية الاكمنة املتعلقة
ابحملتوى املذكور .ويف احلقيقة ،لن تكون أأي الاسرتاتيجية املصممة هبدف حماربة القرصنة عرب الإنرتنت ف ّعاةل ،طاملا أأن تكل
الاسرتاتيجيات مل تنجح يف معاجلة الامنذج التجاري ملواقع القرصنة الإلكرتونية والقامئة عىل املداخيل الواردة بفضل
الإعالانت عرب الإنرتنت.

دراسة الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف و أأثرها عىل العالمة املعلن عهنا يف مجهورية
كوراي
مسامهة بقمل الس يد تيجني يل ،مدير فريق التعاون اخلاريج ،مكتب امحلاية عىل الإنرتنت ،الواكةل الكورية محلاية حق
املؤلف ( ،)KCOPAس يول ،مجهورية كوراي
امللخص :تقدم هذه املسامهة تقريرا عن دراسة جارية حاليا يف مجهورية كوراي حتقق يف أأثر الإعالانت اليت تظهر عىل املواقع
الإلكرتونية اليت توزع نسخ مواد محمية حبق املؤلف دون موافقة ماليك حق املؤلف .وتصف املسامهة طرق ادلراسة ،واليت
تتضمن حتليال لعينة من املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف والإعالانت اليت تعرضها وتس تخدم دراسة اس تقصائية
جتريبية عىل املس هتلكني ومقابالت معمقة مع اخلرباء لقياس أأثر الإعالانت عىل قمية العالمات املعلن عهنا .ومبجرد الانهتاء
من ادلراسة ،قد تكون مفيدة لإثراء تنظمي املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف عن طريق حسب الإعالانت
القانونية من هذه املواقع ،وابلتايل تقليل رحبيهتا واس تدامهتا .وميكن أأن تسامه ادلراسة بشلك أأكرب يف حتسني التنظمي اذلايت
يف صناعة الإعالانت استنادا اإىل نتاجئ ادلراسة وإاىل تعزيز املصادر املرشوعة للحصول عىل اإيرادات الإعالانت ابلنس بة
ألحصاب حق املؤلف عىل املدى الطويل.

تعاون أأحصاب املصلحة مبوجب مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية -
حتديث من املفوضية ا ألوروبية
مسامهة بقمل الس يدة اناتليا زيربوفساك مايم ،مسؤوةل الس ياسات العامة يف جمال امللكية الفكرية ومقاومة التقليد ،يف
الإدارة العامة للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة ،املفوضية ا ألوروبية ،يف بروكسل،
بلجياك
امللخص :تعمتد مواقع الإنرتنت وتطبيقات الهاتف اجلوال ،اليت ميكن عربها النفاذ اإىل احملتوى أأو السلع أأو اخلدمات املتع ّدية
عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،عىل بيع املساحات الإعالنية أكحد مصادر دخلها .وقد يؤدي هذا التعقيد
اذلي تتسم به بيئة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت اإىل مشألك عند نرش الإعالن عىل وجه اخلطأأ ،اإذ غالبا ما تكون
العالمات التجارية نفسها غري مدركة للماكن اذلي تنرش فيه اإعالانهتا .وملواهجة هذا التحدي ،سهّلت املفوضية ا ألوروبية
اإبرام اتفاق طوع بني الفاعلني يف قطاع الإعالانت .والزتم أأطراف اتفاق مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت
وحقوق امللكية الفكرية ابلتعاون من أأجل احلد من مسأأةل النرش الالكرتوين ل إالعالانت عىل وجه اخلطأأ .وتُع ّد هذه املبادرة
جزءا من هنج "تعقب ا ألموال" اذلي تتّبعه املفوضية ا ألوروبية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية القامئ 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.
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دور الوسطاء يف اإنفاذ امللكية الفكرية
WIPO/ACE/14/11 Rev.

مساهامت من اإعداد الاحتاد الربيدي العامل ورابطة صناعة احلواسيب
والتصالت؛ ومجموعة عيل اباب و أأمازون وفيس بوك وغوغل

التعدي عىل امللكية الفكرية واسرتاتيجيات التخفيف من أاثره عىل سلسةل الإمداد الربيدية ادلولية
مسامهة من اإعداد املكتب ادلويل لالحتاد الربيدي ادلويل ( ،)UPUيف برن يف سويرسا
امللخص :منذ تأأسيس الاحتاد الربيدي العامل يف  ،1874ارتفع عدد بدلانه ا ألعضاء ( 192بدلا ،حاليا) بشلك هائل،
وتوسع نطاق الش بكة الربيدية العاملية اإجامل .وقد يسامه هذا المنو يف اإماكنية اإساءة اس تخدام املفهوم الرئييس اذلي يقوم
علية الاحتاد الربيدي العامل القامئ عىل جمال بريدي واحد ،ويف اإماكنية اس تغالل ثقة امجلهور يف اخلدمات الربيدية .وقد
تترضر نزاهة مراحل الإمداد الربيدية العاملية ،اإذا اخرتقهتا املواد املقدلة أأو املقرصنة .وتقدم هذه املسامهة وصفا للتوهجات
املتعلقة ابلنظام الربيدي العامل  ،عالوة عىل الليات اليت يعمتدها الاحتاد الربيدي العامل للتعاون مع املنظامت أأو يف
مبادراته اخلاصة ،من أأجل التخلص من السلع املقدلة واملقرصنة وضامن نزاهة مراحل الإمداد الربيدية ادلويل ،وغريها من
ا ألهداف.

اسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية دلى الوسطاء عىل الإنرتنت
مسامهة بقمل الس يد كريستيان بورغرين ،مساعد رئيس رابطة صناعة احلواسيب والتصالت ( )CCIAومدير مكتب
الرابطة ب أأورواب ،ومقره يف بروكسل ببلجياك ،ابلشرتاك مع الس يدة أيل سرتينبورغ ،كبرية مستشاري الس ياسات العامة،
يف رابطة صناعة احلواسيب والتصالت ،يف العاصة واش نطن ،ابلولايت املتحدة ا ألمريكية
امللخص :يبذل الوسطاء عىل الإنرتنت هجودا كبرية من أأجل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية واحليلوةل دون التعدي علهيا.
وتندرج هذه اجلهود معوما مضن صنفني ،وهام ( :أأ) الامتثال اإىل ا ألنظمة التنظميية مثل الإشعار والتدخّل أأو الإشعار
والسحب( ،ب) واجلهود الطوعية الوقائية اليت يبذلها العاملون يف القطاع من أأجل احليلوةل دون حتميل احملتوى املتعدي
املزعوم أأو من أأجل حذفه ،ويه مبادرات تفوق متطلبات الرشوط القانونية.

اإجنازات مجموعة عيل اباب ( )Alibabaيف حامية امللكية الفكرية
مسامهة من اإعداد الس يدة تشينغ جونفانغ ،رئيسة اإدارة اخملاطر ،مجموعة عيل اباب ،هانغتشو ،الصني
امللخص :منذ نشأأهتا ،اكنت املهمة املعلنة جملموعة عيل اباب ( )Alibabaيه تيسري اإجراء معامالت جتارية يف أأي ماكن.
وتأأمل عيل اباب أأن تضمن الثورة التكنولوجية اجلارية التطور الإجيايب واملنظم ل ألنشطة التجارية ،وابلتايل ،خلق عامل معومل
يكون فيه للك فرد دور يؤديه ،وهل احلق يف حتصيل حصة من النتيجة .ومع ذكل ،فاإن التغيري التكنولويج ل جيلب فرصا
خللق املعرفة والابتاكر حفسب ،بل قد يثري أأيضا حتدايت يف وجه حامية امللكية الفكرية .وحامية امللكية الفكرية مسأأةل
تشغل العامل وتتطلب تعاوان دوليا .وتقف رشكة عيل اباب ،بصفهتا رائدة ومروجة لشلك جديد يف جتارة التجزئة والمتويل
والتصنيع والتكنولوجيات اجلديدة والطاقة اجلديدة ،يف طليعة من يواهجون حتدايت امللكية الفكرية .وتوفر جترب ُة عيل اباب
متبرصة يف اإدارة امللكية الفكرية يف عرص الاقتصاد الرمق اجلديد.
واحللول اليت تقرتهحا رؤية ّ
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مبادرات أأمازون ملنع التقليد
مسامهة من اإعداد الس يد كريس توفر أأودلنو ،املدير املسؤول ،الس ياسة العامة  -امللكية الفكرية واملس هتكل وسالمة
العالمات التجارية ،أأمازون ،لندن ،اململكة املتحدة
امللخص :تسعى أأمازون اإىل أأن تكون الرشكة الأكرث تركزيا عىل العمالء يف العامل ،حيث توفر متاجرا ميكن ل ألشخاص من
خاللها اإجياد واكتشاف مجموعة واسعة جدا من السلع ا ألصلية .وابعتبارها رشكة تركز عىل العمالء ،يعمل موظفوها جبد
لكسب ثقهتم واحلفاظ علهيا ،وحتظر الرشكة بشدة بيع املنتجات املقدلة .وللحفاظ عىل الثقة ،تستمثر أأمازون موارد هائةل
عىل اعتبار أأهنا تعمل ابس مترار عىل ابتاكر وحتسني طرق اكتشاف املنتجات املقدلة ومنعها من الوصول اإىل معالهئا .ويف
هذه املسامهة ،تشارك الرشكة بعض أأحدث ابتاكراهتا وعالقات التعاون اليت أأقامهتا بغرض تسليط الضوء عىل معلها محلاية
حقوق امللكية الفكرية وبناء الثقة مع العمالء يف متاجرها .ونتيجة ل ألنظمة الاستباقية والوقائية املعمول هبا ،فقد ُوهجت
أأكرث من  99يف املائة من زايرات العمالء اإىل صفحات أأمازون اليت مل يرد بشأأهنا أأي اإخطار ابحامتل التعدي علهيا.

حامية امللكية الفكرية عىل فيس بوك وإانس تغرام
مسامهة من اإعداد الس يد مارك فيوري ،املدير واملستشار العام املساعد ،امللكية الفكرية ،فيس بوك ،ميلو ابرك،
اكليفورنيا ،والس يد بروبري همتا ،رئيس الس ياسات العامة العاملية للملكية الفكرية والتجارة ،فيس بوك ،واش نطن العاصة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
امللخص :يس تخدم الناس مجموعة تطبيقات وخدمات فيس بوك للبقاء عىل اتصال مع ا ألصدقاء والعائةل ،واس تطالع ما
جيري يف العامل ومشاركة ما خياجل أأنفسهم والتعبري عنه .ويرغب تطبيق فيس بوك أأن يقوم ا ألشخاص بذكل ومه واثقون يف
عدم انهتاك احملتوى اذلي يشاركون فيه حلقوق امللكية الفكرية .وملاكحفة التعدايت عىل حق املؤلف والعالمات التجارية
فضال عن السلع املقدلة ،اختذ فيس بوك العديد من التدابري ملساعدة أأحصاب احلقوق يف حامية ملكيهتم الفكرية .ويتضمن
ذكل برانجما عامليا ل إالخطار واحلجب وس ياسة شامةل بشأأن التعدي املتكرر .وابتكر فيس بوك أأيضا أأدوات متطورة مثل
وطورت أأدوات
أأداة اإدارة احلقوق و أأداة امللكية الفكرية للتجارة والإعالانت ،و أأطلق كذكل مبادرات استباقية أأخرىّ .
فيس بوك بتعاون وثيق مع أأحصاب احلقوق ،ومع مراعاة احتياجاهتم املتغرية وحلول السوق اجلديدة ،ولضامن حامية التعبري
القانوين للمس تخدمني .وتعمل تدابري حامية امللكية الفكرية لفيس بوك جنبا اإىل جنب مع رشاكهئا و أأحصاب احلقوق ،أل ّن
فيس بوك وإانس تغرام أأصبحا من الس بل الرئيس ية ألطالق حراكت الإبداع والثقافة عىل الإنرتنت.

حامية حق املؤلف يف خدمة البحث لغوغل
مسامهة من اإعداد الس يد س يدريك ماانرا ،رئيس حق املؤلف يف غوغل ،ابريس ،فرنسا
امللخص :تلعب غوغل دورا رئيس يا يف منو الصناعات الإبداعية وجناهحا من خالل اإنشاء منصات ميكن ل ألفراد بواسطهتا
رشاء املنتجات الرتفهيية والثقافية واس هتالكها واكتشافها بصورة قانونية ،ويه بدائل للمحتوى املتعدي ،وكذكل من خالل
مواصةل اإجياد حلول ملاكحفة القرصنة عرب الإن نرتت .وتركز هذه املسامهة عىل خدمة البحث لغوغل وتأأخذ يف الاعتبار
ا ألدوات اخملتلفة اليت وضعهتا غوغل ،مبا يف ذكل اإجراءات مبسطة لإرسال الإخطارات اخلاصة بأأحصاب احلقوق ،وإارساء
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رشأاكت موثوق هبا إلزاةل التعدي عىل حق املؤلف ،واس تخدام عدد اإخطارات إازاةل التعدي عىل حق املؤلف الصحيحة
اكإشارة لتقليص رتبة املواقع .وتقدم هذه املسامهة معلومات عن التأأثري اذلي خلفته هذه ا ألدوات عىل عدد مرات البحث
عن املواقع املتعدية وتقدم كذكل تفاصيل بعض اجلهود اليت تبذلها الرشكة ملنع اإساءة اس تخدام أأدوات إازاةل احملتوى اخلاصة
هبا.
WIPO/ACE/14/12

ممارسة السلطة القضائية التقديرية ويف الادعاء العام عند التعدي عىل امللكية
الفكرية

مساهامت من اإعداد الاحتاد الرويس وسانت كيتس ونيفيس واململكة
املتحدة

ممارسة السلطة القضائية التقديرية يف اإجراءات التقايض املتعلقة ابلتعدي عىل امللكية الفكرية :جتربة احملامك
الروس ية
مسامهة من اإعداد الس يد فالدميري بوبوفٍ ،
قاض ابحملمكة العليا ابلحتاد الرويس ،موسكو ،روس يا
امللخص :تقدم هذه املسامهة حملة خمترصة عن هيلك احملامك الروس ية ذات الاختصاص القضايئ ابلنظر يف قضااي التعدي
عىل امللكية الفكرية وتصف اعامتد احلمك الصادر من احملمكة العليا ابلحتاد الرويس باكمل هيئهتا ،اذلي يعمم املامرسات
القضائية يف هذا اجملال .وتنظر املسامهة تفصيال يف فكرة السلطة القضائية التقديرية ومبادهئا ا ألساس ية .وحتلل أأيضا
املواضع اليت يُطالَب القايض فهيا مبامرسة سلطهتا التقديرية عند النظر يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .ويعد حتديد
املسؤولية من أأمه جوانب السلطة التقديرية للمحمكة عندما تنظر يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .وتركز هذه
املسامهة عىل ثالثة أأمثةل ويه :مصادرة البضائع املقدلة ونرش املعلومات املتعلقة ابلتعدي وحتديد مبلغ التعويض.

السلطة التقديرية يف اإجراءات الادعاء يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية يف سانت كيتس ونيفيس
مسامهة من اإعداد الس يد فالس تون مايلك غراهام ،رئيس النياابت العامة ،مكتب رئيس النياابت العامة يف ابس يتري يف
سانت كيتس ونيفيس
امللخص :حتديد اإن اكن ينبغ مقاضاة الشخص اذلي يبدو و أأنه ارتكب جرمية من جرامئ امللكية الفكرية يتطلب النظر يف
عدة اعتبارات وموازنة املصاحل املتنافسة .ومينح اس تخدام السلطة التقديرية يف الادعاء املدع حرية وسلطة اختاذ
القرارات بناء عىل القانون وعىل الظروف القامئة اليت يستبرصها أأو تستبرصها .وختضع السلطة التقديرية بشأأن مقاضاة
جرامئ امللكية الفكرية اإىل عدد من القيود والتحدايت .ويرجع هذا يف ا ألغلب اإىل الطبيعة العابرة للحدود للعديد من
التعدايت عىل امللكية الفكرية ،ما يُنشئ حتدايت قانونية و أأخرى تتعلق ابلختصاص القضايئ .ومع ذكل جيب موازنة هذه
التحدايت عىل حنو سلمي مع اعتبارات املصلحة العامة اليت قد تؤدي اإىل ترجيح املقاضاة اجلنائية.

ممارسة السلطة التقديرية يف منح التعويضات ا إلضافية مبوجب املادة  )2( 97من قانون حق املؤلف والرسوم
والامنذج الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة لعام 1988
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مسامهة من اإعداد الس يدة شارلوت هارت ،قاضية يف حممكة شؤون امللكية الفكرية ،دائرة ا ألموال وشؤون امللكية الفكرية
يف حممكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز ،لندن ،اململكة املتحدة
امللخص :جيوز لصاحب احلق اذلي يسعى للحصول عىل تعويضات ،عند التعدي عىل اإجراءات حق املؤلف ،أأن يلمتس
تعويضات اإضافية مبوجب املادة  )2(97من قانون حق املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة
لعام  .1988وقد واهجت احملامك صعوابت يف اختاذ قرار بشأأن طبيعة مثل هذه التعويضات .وقضت حممكة الاس تئناف
حاليا بأأن املادة  )2(97تسمح للمحمكة مبامرسة سلطة تقديرية واسعة ،اعتربت أأكرث مرونة مقارنة بتصنيفات القانون العام
للتعويضات التشديدية (عبارة عن تعويضات عادية) والتعويضات الرادعة (عبارة عن تعويضات زجرية) .وقد تشمل
التعويضات الإضافية عنرص الاسرتداد .وقد يكون القرار أأيضا جزراي فقط ،برشط أأل يصل حد انهتاك حقوق املتعدي.
وهناك القليل من التوجهيات بشأأن تقدير التعويضات الإضافية املمنوحة مبوجب املادة  ،)2( 97واليت قد تؤدي اإىل
تناقضات ومغوض ابلنس بة للمتقاضني .ويبدو أأنه ل مانع من أأخذ قرار يقيض برفع النس بة املئوية للتعويضات العادية.
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التجارب الوطنية وا إلقلميية فامي يتعلق بأأنشطة الويبو لبناء القدرات ودمع
ا ألنشطة التدريبية يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

مسامهتان من بوتسواان واحملمكة العليا لرشق الاكرييب

أأنشطة الويبو لبناء القدرات ودمع ا ألنشطة التدريبية يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية وإانفاذها يف بوتسواان
مسامهة من اإعداد الس يد كوندوكتور بول ماسينا ،املسجل العام ،الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،غابورون،
بوتسواان
امللخص :عقب مقدمة عن بوتسواان ،وعن الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية (الهيئة) ،وقوانني امللكية الفكرية
املطبقة يف بوتسواان ،تصف املسامهة املساعدة اليت تلقهتا بوتسواان يف الس نوات ا ألخرية من املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو)؛ سواء يف شلك مساعدة قانونية يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية ،أأم من خالل تنظمي العديد من أأنشطة بناء
القدرات يف جمال امللكية الفكرية .ولزايدة دمع بناء القدرات يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية يف بوتسواان ،وضعت الويبو،
ابلتعاون مع الهيئة ،دليال تدريبيا خمصصا بعنوان "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا يف بوتسواان"
لسلطات اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية واملدعني العامني .وتشري املسامهة أأيضا اإىل عدد من التحسينات اليت نفذهتا بوتسواان
يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية عقب املساعدة اليت قدمهتا الويبو.

احملمكة العليا لرشق الاكرييب وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية
مسامهة من اإعداد الس يدة غريتيل ثوم ،قاضية يف حممكة الاس تئناف ،ورئيسة معهد التعلمي القضايئ يف احملمكة العليا
لرشق الاكرييب ،اكسرتيس ،سانت لوس يا
امللخص :تنظر هذه املسامهة يف ا ألمهية اليت يكتس هيا بناء القدرات يف جمال اإدارة العداةل يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية يف منظمة دول رشيق الاكرييب ،وتتطرق املسامهة أأيضا اإىل فوائد املساعدة اليت تقدهما املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) خبصوص تدريب املوظفني القضائيني .وتظ ّل حقوق امللكية الفكرية دون قمية ما مل يمت اإنفاذها بفعالية
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وبرسعة .ومن أأجل بلوغ هذه الغاية ،ينبغ أأن يتلقى املوظفون القضائيون التدريب املالمئ للبت يف قضااي امللكية الفكرية.
وتمتتع الويبو خبربة واسعة يف جمال امللكية الفكرية وميكهنا الاس تعانة بأأفضل اخلرباء اخلارجيني ،وقد أأثبتت الويبو يف السابق
قدرهتا عىل تقدمي التدريب يف اجملالت اخملتلفة للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل س بل الإنصاف املدنية واجلنائية ،اليت ميكن أأن
تطبقها احملمكة خالل اإجراءات التقايض يف قضااي التعدّي عىل حقوق امللكية الفكرية .وتسوق املسامهة يف ختاهما اقرتاحا
لمتكني الويبو وكيفية تعزيز التدريب املو ّجه للموظفني القضائيني.
جتربة منغوليا مع املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإنفاذ امللكية
الفكرية
WIPO/ACE/14/14

مسامهة من اإعداد الس يدة أأمارمورون أأمارتوفشني ،قامئة عىل الس ياسات
القانونية ،اإدارة الس ياسات القانونية ،وزارة العدل والشؤون ادلاخلية،
أأولنبااتر ،منغوليا

امللخص :يف عام  ،2017تلقت منغوليا مساعدة ترشيعية من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف جمال حقوق
الرباءات والتصاممي الصناعية .وبناء عىل ذكلُ ،أعدت مشاريع قوانني لتعديل قوانني امللكية الفكرية احلالية  -ويه قانون
الرباءات؛ وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ وقانون العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .وابتت مشاريع القوانني
جاهزة للتقدمي اإىل حكومة منغوليا من أأجل املوافقة علهيا قبل تقدميها اإىل برملان منغوليا يف عام  .2019ونوقشت مشاريع
القوانني يف عدد من اجللسات العلنية مع ا ألطراف املعنية مثل أأحصاب احلقوق واملهنيني وحمايم امللكية الفكرية اذلين
يتصل معلهم بقطاعات امللكية الفكرية.
[هناية الوثيقة]

