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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ

 
 التاسعةالدورة 

ىل  3جنيف، من   1024مارس  5اإ
 
 

 لملكية الفكريةلتحارا  اال إلذكاءوطني الشرو  امل: ترينيداد وتوباغوجتربة 

عداد يكينج من اإ   *ترينيداد وتوابغو ،، مكتب امللكية الفكريةالتقين، مدير الفحص ريتشارد اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكريةجتارب  أأول  سابقة يف التوعية ابإ

ملكية الفكرية يشلك دوما حتداي. لل وطين نظام أأي ، فاإن تطوير مجيع جوانب عىل غرار ما حدث يف كثري من البدلان .2
نشاء هبا مللكية الفكريةاعند حتديث نظام  ترينيداد وتوابغو املسار الإمنايئ اذلي انهتجتهوقد تضمن  مكتهبا للملكية الفكرية  واإ

داريةجوانب  يه يف الأساسوهذه اجلوانب بصورة مزتامنة  عدة جوانب حتسني)املكتب(  جوانب تتعلق وترشيعية و  اإ
 منح حقوق امللكية الفكرية القانونية ملكتب امللكية الفكرية احلديثاملسؤوليات  ومن بنيتكنولوجيا املعلومات والتدريب. ب 

 محَّلتريات أأخرى يتغ  ومثةترينيداد وتوابغو.  بني مواطين علقة ابلرباءات وحتفزي الابتاكرتقدمي خدمات املعلومات املتو 
التصاممي عالمات التجارية والرباءات و ابل املتعلقةامللكية الصناعية  ومنح حقوق ،الفحص املوضوعيمسؤولية املكتب 

 تلقائيانشأأ ت  اجملاورةأأن حق املؤلف واحلقوق  ومع مةل والأصناف النباتية اجلديدة.الصناعية والبياانت اجلغرافية وادلوائر املتاك
ن املكتب يشرتك يف العديد من املسائل املتعلقة حبق املؤلف وفقا لتوجهيات الوزير  نظم  مس تخديم ى الامتسودل املسؤولفاإ

 .التوجيه احلقوق وماليك امللكية الفكرية

ىل أأن  .1 نفاذ الاشرتاك هال ميكنف عن منح حقوق امللكية الفكرية مسؤول املكتب ونظرا اإ ل أأن ،مبارشة يف معليات الإ  اإ
ىل ةاملوهجنفاذ الإ أأنشطة التدريب يف جمال العديد من بتيسري  ،واتمر الس نعىل  ،قام املكتب  عن املسؤوةلالسلطات  اإ

سلطة القضائية. وكثريا ما ُوهجت ال  فضال عنالعام  الادعاءهيئة مدير و  واملكوسنفاذ ملل الرشطة واامجارك الإ سلسةل 
نفاذ حنو قرصنة حق املؤلف  لكية اليت تُرتكب يف حق امل الظاهرة رامئ اجلبني  وسفوراالأكرث وضوحا اجلرامئ  بوصفهاأأنشطة الإ

أأحياان ابلشرتاك مع  اذلي اكن جيري التدريب تيسري يفاملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  أأسهمت كثريا ماو  الفكرية.

                                                

*
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبومتثل   آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  .الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أ
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آاثر ملموسة واكن احلدود.  حاميةالولايت املتحدة الأمريكية للجامرك و كياانت أأخرى ملل دائرة  لعمليات التدريب هذه أ
جراهئاوخباصة عىل املدى القصري بعد  ل أأن ،اإ اكن للمتابعة اخملصصة املتقدمة أأو  أأوالإضافية الالحقة دورات التدريب  اإ

نفاذ أأن  . كامترامكيةاملعرفة املكتس بة  ؛ ومن مثَّ مل تكنخمتلفون مسؤولون حيرضها يف لك مرة مل يكن دلهيا معظم واكلت الإ
نفاذمسأأةل مع فقط  وحدات متخصصة يف التعامل وترتكز لإعداد اخلربة امللكية الفكرية حيث ميكن أأن ترتامك  حقوق اإ

 .متخصصني يف املوضوع

ىل ذكل، و  .3 ضافة اإ عداد الأدةل ل تعد اإ ىل امعلية توجيه الهتام واإ ىل حد كبري حيتقدميها اإ ث يتعني كتابة حملامك هممة شاقة اإ
ن تكرر سلعةلك عن هتم ال ذا اكن صاحب احلو ذكل عدة مرات.  خمالفة حىت واإ ليس هل  أأو اس توديو أأفالم اأأجنبي ق فنااناإ

 ويف هذه احلاةل قد ،املهتم مل يُمنح ترصحيا لعمل نسخ من الأعامل اخملالفة أأنتوضيح  ،يف الغالب ،ن ميكنلف ،ممثل حميل
ىل ارتاكباكفية لتثبيط  بدرجةيكون احلمك نفسه غري واحض  قدالإدانة،  قرارتُشطب القضية. وبعد صدور  . اجلرم العودة اإ

ضافياويعد هذا سببا  ثناء اإ نفاذ  نفاذالإ موظفي  لإ  قانون حق الحقة عىلالتعديالت ال  أأدخلتوقد حقوق امللكية الفكرية. عن اإ
 .املتعلقة ابحملامك القضاايممثلني يف ثول ب  وأأذنت الهتامات،عينات عند توجيه  أأخذب ا يقيضرشط 2991املؤلف لعام 

نفاذ ضد قرصنة الشوارع بدأأت عىل مس توى وكيل مفوض لنتظم م ورمغ هذه العقبات، اكنت هناك فرتة نشاط  .4 الإ
نفاذ يفمن  كثريااذلي اس تفادت الويبو الرشطة،  اجلهود هذه أأن  يؤسف هلومما  ،ترينيداد وتوابغو خربته يف تنظمي أأنشطة الإ

 .بعد تقاعده توقفت

ىل أأنون  .5 ىل التعدي  فكلريا احصاب احلقوقلأ  الاقتصادية صاحامل الغالبامللكية الفكرية حتمي يف  ظرا اإ ما يُنظر اإ
ليه عىل أأنهل وأأحياان  ،جرمية اقتصادية عىل أأنهاملتعمد عىل حقوق امللكية الفكرية   تس تدعيخطرية بدرجة  جرمية يُنظر اإ

نفاذ ذات املوارد اهامتم ومو توجيه  ذ دودةاحملاحملامك و ارد واكلت الإ  .بأأحد ماداي أأذىتُلحق  لالقرصنة  أأناعتقاد ب مثة؛ اإ

نفاذ يف جمالالتدريب  اس تطلع ،س نواتال  برورو  .6 قدم اخلرباء يف  وقد. شوارعال قرصنة  يش بها ذات صةل ب جمالت الإ
آخذين جمال الهترب الرضييب وغس يل الأموال  غري اخلاضع و الطابع غري املنتظم املقام الأول،يف  ،يف الاعتبار خيارات أ

ىل تعزيز  البعض عرضهااليت التجربة هتدف و اذلي يدمع قرصنة الشوارع.  غري الرمسيو لالقتصاد غري املرشوع  يبةللرض  اإ
نفاذعن طريق القضاء عىل قرصنة الشوارع   يف الشوارع املرشوعا البيع غري هذعىل  تفرض عقوبةاليت  كتكلقوانني أأخرى  اإ

ذ . غس يل الأموالب الرضائب والأحاكم املتعلقة  قانونو  بني قرصنة الشوارع وغس يل الأموال واجلرمية  مثة عالقة وثيقةأأن بدو ي اإ
ارتاكب  معدلبصورة مبارشة أأو غري مبارشة  تُس تخدم وقد، متاما عدمية الأذىليست قرصنة الشوارع  أأن يثبتا مم ،املنظمة

جرامية خطرية.   ،عىل املدى البعيد ، اس مترارامرة أأخرىاجلهود مل تشهد، لكن مزيد من اجلرامئ الشنيعة ومتويل أأنشطة اإ
نفاذ حقوق غري  بهام أأخرى املسؤولنينتيجة تلكيف  املعارف وتبعرثت  امللكية الفكرية.اإ

مجعية رشاكت مللت وقد اصة يف جمال قرصنة الربجميات. وخب محالت أأاحصاب احلقوق واملنظامت اليت متثلهم شن  كام  .1
نتاجيةالتجارية الكربى ورشاكت برجميات  الرشاكتالعديد من  (BSAبرامج احلاسوب ) يف  شديدة النشاطواكنت  ،الإ

 املُتبعالهنج  واكن. 2991ديسمرب  2يف  النفاذحزي  من ترشيعات امللكية الفكريةجديدة دخول مجموعة  فور ترينيداد وتوابغو
ىل التعدي. وتركيهبا الربجميات قتناءاب ا اخلاصةممارساهتتنحرف  ومىت بشأأن امللكية الفكرية لس امي تتثقيف الرشاك ،أأول ،هو  اإ

برجميات غري اليت ُرك بت فهيا  يف احلالت هاأأوضاع  تسويةعىل املؤسسات واحلكومة  الكياانت التجارية با فهيا مت تشجيعوقد 
 مبارشةأأبلغت و  ،قانونلل ليك متتثل مؤسس يةوتراخيص  الرشاكت رشوط ترخيص مواتية ُمنحتو  عىل نطاق واسع.رخصة م
جتار امتدت الأنشطة لتشمل وقد . هاتواهج س بل الانتصاف والغرامات اليت وب  ،2991 لعام قانون حق املؤلف تنهتك أأهناب

املرخصة الربجميات تركيب عىل  هثمحل التجارية العالماتذات احلواسب التجزئة ومجمعي احلواسب الشخصية ومس توردي 
عادة تركيهبامن أأجل املرخصة  الربجمياتمع  مرشوعةبيعها وتزويد املس هتلكني بوسائط قبل   لحقا. اإ
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قامة  مجعية رشاكت برامج احلاسوببدأأت مث  ،ملدة عام تقريباالامتثال والتثقيف العام أأنشطة اس مترت و  .8 دعاوى يف اإ
غالقعن ادلعاوى  هذه. وقد أأسفرت متثلنيامل غري املتبقني تجزئة ال وجتار  رشاكتال ضد  دانة واإ  منافذ بيععدد من  النجاح يف اإ

دلمع ادلعاوى  عند الاقتضاء احملمكة للمثول أأماماامجعية وأأعضاهئا  اس تعدادهو جناحا هذا الهنج  زاد اممو  .الربجميات املقرصنة
وختضع ادلوةل. و  الرشاكت التجارية عىل مس توى الامتثالمن  بدرجة كبرية نوعا ما املشهد احلايل ويتسم. ضد املهتمني املرفوعة

الربجميات املقرصنة  معظموتوجد . امتثالهالتبني   من جانب رشاكت الربجمياتمنتظم  لتدقيق، بوصفها هجة مرخص لها، ادلوةل
س نوات نظم املكتب عدة محالت ال مر وعىل . املتداوةل يف السوقالربجميات  وليس بني يف املنازل من خالل التزنيالت حاليا

أأداها ممثلون  يف الشوارع ماكحفة القرصنةعن  متثيلياتب اس تعانت بعض امحلالت و  .ةخمتلفوسائط  ملاكحفة القرصنة ابس تخدام
بعض امحلالت عىل  وأأذيعترسورمه ابملساعدة يف هذه اجلهود.  القرصنةمن ن اذلين عانوا الفنانون احملليو وأأبدى .أأمام اامجهور

سفارة الولايت املتحدة الأمريكية و ابلتعاون مع وزارة التعلمي واحدة  محةلنُظمت و يف الصحافة.  ونرُشتالتلفزيون و  الراديو
يف  وجرت، تالميذ املدارس الابتدائية يف وقت الكرنفال امحلةلاس هتدفت و يف ذكل الوقت.   الولايت املتحدةبرعاية سفري

 شلك مسابقة لتأأليف وأأداء أأغاين عن القرصنة.

تضاؤل انهتاء امحلةل. ومع ذكل، لوحظ بعد  لفرتةفعاليهتا  واس مترتاملبارشة أأهدافها يف حتقيق  هذه اجلهودلك جنحت و  .9
ىل ذكل . العمل عن نيتوقف املامرس أأو عند ،التداولجمال من  والوسائطبجرد حسب املواد  املوهجة الرساةل فعالية أأضف اإ

مس توى المتويل املتاح وتتضاءل حسب  لوحظ أأن فعالية امحلالت تش تدو املزيانية يف املؤسسات العامة.  تقلبات عدم اتساق
طاريف  يراداتهاملكتب، شأأنه يف ذكل شأأن العديد من ماكتب امللكية الفكرية، يف  يتحمك لو. املرصوفات املتكررة اإ ، وجيب اإ

ىل هجد مس متر اليت تعمتدهااملزيانية خمصصات عليه الاعامتد عىل  محةل منارصة لضامن فعالية أأي  احلكومة املركزية. ومثة حاجة اإ
يف احلكومات  ة الفكرية عىل أأعىل املس توايت، لس امييلملك ل  اتقدير  اجلهوداس مترار تطلب ي و للملكية الفكرية ومضادة للقرصنة. 

يف جمال الإدارة العامة حيث تعمتد أأنشطة التوعية عىل موظفني  حفسب بل كذكلليس يف جمال المتويل  ،اليت تدار مركزاي
 لتنفيذ.لإجناح امتخصصني 

نفاذ ل ميكن الاقتصار عىل  هأأن الس نوات مرعىل ولحظ املكتب  .20 أأيضا  ن الرضوريمف .القرصنة لستئصالالإ
قناع. وقد املس هتكلطلب انب جل التصدي كراهنياملس هتلك يس تلزم الأمر اإ اس هتالك  أأنعىل  واحلجج الأخالقية املعنوي  ابلإ

ىل التأأكيد عىل اكمل مجموعة امللكية  فرتة طويةل ذيسعى املكتب منو سالمهتم الشخصية. بأأمكلها و الصناعة السلع املقرصنة يرض  اإ
التثقيف بشأأن التعدي عىل العالمة  رضورة ، وهو ما يعين أأيضاجتنب ربط امللكية الفكرية حبق املؤلف فقط، و فكريةال

ولوحظ عىل مدى . عىل الرباءات أأخرى تعدايتو ليشمل الأدوية والأهجزة  املس هتكلسلع اذلي يتجاوز التقليد التجارية و 
رعايهتم النامجة عن ابلآاثر الاقتصادية  هيمتوا من قبلمل  أأن الأشخاص اذلين أأثناء التثقيف العام ولقاءات التوعيةالس نوات 

ةقرصنة سلع املل ل  ىل بصورة مفاجئةحتولوا  واملقدل  تطويرمه نظام ملكية فكرية  بجردلملكية الفكرية ل منارصين  مس هتلكني اإ
نفاذ امللكية الفكرية  نظام دلهيم مصاح اقتصادية خاصة يف دمع تهبم. وأأصبح اخاص  .املنبلقة عنه قوقاحلواإ

 الاحرتام محلةل امللكية الفكرية ذيكت ترينيداد وتوابغو اثنيا

جنازهوما جيب  ل ينجحبا يع تكل التجارب املتعلقة امج  مثرةك نشأأ هذا املرشوع  .22 طويل الللتنفيذ مطلوب ما هو و  اإ
قناعه و  هتيئة  يف الهنايئالنتيجة الهنائية أأو الهدف  تمتثلو  .املس هتلكون يتخذهااليت جيب أأن  املواقفالأجل ومن اذلي جيب اإ

ذاكءذكل يس تلزم و  .عارفملاب يزخريزدهر يف ظل اقتصاد و  جممتع ينعم بفوائد امللكية الفكرية . ملكية الفكريةل حرتام ل الا اإ
نفاذ و   معظم الناس حتظى امللكية املادية ابحرتامو متع. يف جمالت أأخرى يف اجمل  هو احلالة كام الأخري عقوبة الينبغي أأن يكون الإ

ىل ل ضد  ول تدعو احلاجة اإ نفاذ القانون اإ تقدير امللكية غري امللموسة أأو امللكية  يف يتجىلل  ذكلمهنم. لكن  قليةل نس بةاإ
 .حيث تنعكس النسبالفكرية 
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ما يُعرف  بوجب هجود التوعية، اس تفاد املكتب من الأموال املتاحة خارج نطاق املرصوفات املتكررة بغية اس تدامةو  .21
من  اجزء تصبحقد  مرشوعاتدة أأو بوصفها مرشوعات حمد ربانمجهذا الل مرشوعات متو  و الاستامثرات العامة. بربانمج 

مع شعبة  ةوثيق بصورةتعاون املكتب  قيقا لهذه الغاية،وحت العمل املنتظم للمكتب مث تُدرج حتت بند املرصوفات املتكررة. 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبو  نفاذ لن يكون الهنج الأول صياغة هذا املرشوعل اإ وأأن محةل املتبع . ويرى املكتب أأن الإ

 اقتصادية وحامية لصناعات املعارف. لملكية الفكرية بوصفها أأداةل تقدير ال و  بزايدة مس توايت الفهم تبدأأ من هذا النوع ينبغي أأن 

 املرشوع ابلتفصيل اثلثا

 :الهدف الهنايئ

بداعية عن طريق ختفيض مس توايت حتسني ظروف السوق احمليل للسلع  .2 القرصنة ممارسات واخلدمات الإ
 ؛قليدالت و 

وحقوق امللكية الفكرية مللكية الفكرية قمية ال  هزايدة مس توى تقدير بجممتع ينعم بفوائد امللكية الفكرية  يئةهت و  .1
 ونظام امللكية الفكرية.

 الغرض

يس هتدف و . والتدريب يف جمال امللكية الفكرية لأاحصاب املصاح يف نظام امللكية الفكرية الإعالمو التثقيف خدمات توفري 
 يه:الربانمج س بع مجموعات 

 الس ياسات؛ واضعو .2

 ؛اامجهور ةماعو  .1

 عدادية والثانوية(؛مجموعات الش باب )املدارس الابتدائية والإ و  .3

نفاذ القانون؛ واملسؤولون عن .4  اإ

 ومراكز البحث والتطوير؛املؤسسات الأاكدميية و  .5

 الصغرية واملتوسطة والصناعات الإبداعية(؛ الرشاكتالقطاع اخلاص )مع الرتكزي عىل و  .6

 الإعالم. وسائلو  .1

 الأهداف

 التمنية الاجامتعية الاقتصادية املس تدامة.يف س ياق زايدة الوعي بفوائد امللكية الفكرية واضعو الس ياسات:  .2

 .حلقوق امللكية الفكرية وتمثيهناالاحرتام  وتوطيدزايدة الوعي عامة اامجهور:  .1

 املبتكرين واملبدعني.من  جيل هتيئةوالإعدادية والثانوية(:  مجموعات الش باب )املدارس الابتدائية .3
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نفاذ القانون: زايدة وعي عن  املسؤولون .4 نفاذ القانون عن  املسؤولنياإ  يف س ياق حقوق امللكية الفكريةأأمهية باإ

اجلرامئ املتعلقة حبقوق امللكية  حتري يف مس توى اليقنيحتسني وزايدة و ، التمنية الاجامتعية الاقتصادية املس تدامة
 من حيث الوقت والتلكفة. قانونيةفعالية الإجراءات التعزيز و دانة مرتكبهيا واإ  الفكرية

املرتتبة عىل  فوائدالوتعزيز  زايدة الوعي ابمللكية الفكرية: القانونية ومراكز البحث والتطويراملؤسسات  .5
 نظام امللكية الفكرية.احملارضين والطلبة والباحلني ل  اس تخدام

 واس تخدامتشجيع فهم : الصغرية واملتوسطة والصناعات الإبداعية( الرشاكتالقطاع اخلاص )مع الرتكزي عىل  .6
سهامه يف منو الاقتصاد الوطين. ة الفكريةنظام امللكي  واإ

دراكيف هذه الاسرتاتيجية،  الإعالم من القيام بدور رئييس وسائل متكنيالإعالم:  وسائل .1  هذه الوسائل واإ
 .أأمر ابلغ الأمهية مهية املرشوع للبدللأ 

 مشالكت وفرص:

  ُعالمية يةتثقيف خدمات يف الوقت احلايل  مقد  ت مللكية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية ايف جمال  يةتدريب و  واإ
طار ويف  من جانب املكتب فقط. ونظام امللكية الفكرية الاقتصاد القامئ  يف ابملشاركةتسمح الس ياسات اليت  انهتاجاإ

رشاك، عىل املعرفة  اليت دارسامل، و خمتلفة يف صناعاتالأخرى اجلامعات ومؤسسات التدريب  من الأمهية باكن اإ
 .والتدريب يف جمال امللكية الفكرية عالمالإ التثقيف و خدمات  ،التعلمييةبراجمها ،مضن  تقدم

  حتقيق يف أأمهية اسرتاتيجية  نظام امللكية الفكريةكتيس الصناعات الإبداعية. وي تطوير احلكومة  تس هتدفو
 ونقل التكنولوجيا التنافس ية والقدرةمنو وتطور العمل التجاري يف وأأمهيهتا قمية امللكية الفكرية  فهمعدم و . ذكل الهدف

آخرومثة رأأي عىل الزمخ الإمنايئ. من الأمور اليت تؤثر  معطةل وغري  القميةأأن العديد من حقوق امللكية الفكرية مفاده  أ
آخرين القرصنة املبدعني  وتثبطابملبدعني. الاعرتاف أأو  توزيع املنافعدون  مس تغةل أأو يُسمح بقرصنهتا من جانب أ

بداععن  املبتكرينو  بلغت مصنفات حق املؤلف  وغريها منوالفيديو  رصنة املوس يقىق علام بأأن ،مواصةل الإ
الأعامل موجودة يف القرصنة ظاهرة و . تس تدعى الانتباهبدرجة  ويه يف تزايد ترينيداد وتوابغويف مس توايت عالية 

زاءعن قلقهم  ،الكرنفالن يف صناعة العاملولس امي  ،العديد من املبدعني قد أأعرب. و القامئةالتجارية  ، هذا الاجتاه اإ
ىل غري املرشوعة  لقرصنةاارسات ممس مترار يؤدي امن أأن  وخوفهم العديد من جلان وقد أأوصت الصناعة.  زوالاإ
أأن يواصل املكتب ب، و التصدي للمشلكةرضورة ب ملسائل املتعلقة ابمللكية الفكريةلس تعراض االيت ُأنشئت  املكتب

 حلول. توفريمن أأجل  والتدريبعالم الإ و تقدمي أأنشطة التثقيف 

  نفاذ حقوق امللكية الفكريةيف جمال ا الأمنيةدمات اخلظ أأن يالح  و تاكد  ل جلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية واإ
ضافة ،منعدمةش به أأهنا أأو  كرذتُ  ىل أأن  اإ ىل ونيعتقد الكلرييناإ تمنية  أأن القانون وحده لن حيل املشلكة وأأن مثة حاجة اإ

ىل الإحساس ابلقمية الأخالقية للملكية الفكرية يف اجملمتع  .سلميال سلوك ال  للوصول اإ

  العمل و  الابتاكر وتعزيزالقانونية عن تقدمي خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات  املسؤوليةيتحمل املكتب و
م، وقد ترينيداد وتوابغويف  ات التثقيف والإعالم والتدريب يف جمال امللكية الفكريةخدمتقدمي عىل  ابلتايل املكتب  نظ 

عالمية تثقيفيةوبرامج  القرصنة اكحفةمليف املايض محالت   س تدامةالاس توى و امل دون ضامن لكن و  يةتدريب و  واإ
 .املنشودةلتحقيق النتاجئ  الالزمني
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  ىل التصدي للوضع املتعلق بقرصنة امللكية الفكرية يدعو أأاحصاب املصاح يف الصناعاتو  الإبداعية املكتب اإ
دارة  ىل  وتسويقهاامللكية الفكرية واإ  مالية. قميةوحتويلها اإ

طار برانمج الويبو ،ثالثة خرباء استشاريني من الويبوب املكتب  واس تعان ىل البدلان النامية ملساعدة التقنيةتقدمي ال  يف اإ ، اإ
ذاكءاسرتاتيجية للتثقيف لوضع   والتدريبالإعالم واسرتاتيجية للتثقيف و  ،(الس نة الأوىلعىل املدى القصري )العام  الوعي واإ

 ( ملعاجلة املشالكت.السنتان الثانية والثالثةعىل املدى املتوسط )

 الربانمج نطاق رابعا

مجموعات الش باب )املدارس و عامة اامجهور و الس ياسات  يواضع ويس هتدف عدة مجموعات:طاق نال وطين الربانمج هذا  .23
نفاذ القانون عن املسؤولنيو الابتدائية والإعدادية والثانوية(  القطاع اخلاص و ومراكز البحث والتطوير  الأاكدمييةاملؤسسات و  اإ

التثقيف خدمات يقدم الربانمج و  .الإعالم لسائوالصغرية واملتوسطة والصناعات الإبداعية( و  الرشاكت)مع الرتكزي عىل 
ىل قطاع عريض شامل من الساكنالإعالم و  وحقوق امللكية الفكرية ونظام  ابمللكية الفكريةالوعي  زايدة بغية والتدريب اإ

انتاج امللكية الفكرية والتدريب يف جمال الإعالم التثقيف و خدمات من خالل تقدمي تكل العنارص  فهمزايدة و  امللكية الفكرية
ثالث ملدة  الربانمج يس مترو  بصورة سلمية. اواس تخداهم تسويق تكل العنارصو  ونظام امللكية الفكريةوحقوق امللكية الفكرية 

سهامات ويشملس نوات  طارمن الويبو  اإ  براجمها لتقدمي املساعدة التقنية. يف اإ

 الربانمج: نتاجئ  خامسا

 الربانمج: نتاجئ فامي ييل .24

قامة  .2  ومعروضات من ،مجيع جمالت امللكية الفكرية من معروضاتعىل يش متل  معرض منوذيج متنقلاإ
عالانت  ملعروضاتا عرضلووسائل ولفتات  ،مبدعني ومبتكرين انحجني يُس تخدم هذا و . معلومات للزائرينو واإ

ىل نشطةالأ المنوذج يف  بقمية وأأمهية امللكية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية ونظام امللكية الفكرية  توعيةال  اليت تريم اإ

 وتقليد العالمات التجارية. والآاثر الضارة لقرصنة حق املؤلف

 الفئاتمصممة لزايدة مس توى وعي  ،ي واملطبوعيف الشلكني الرمق الإعالميةاملواد املرجعية مجموعات من و  .1
 :ها لهاوفهم  لفكريةمللكية ااب التاليةاملس هتدفة 

وأألعاب مع دروس يف جمال امللكية الفكرية وحقوق  فاكهيةوكتب تلوين ل ل املدارس الابتدائية: كتب  أأ.
 امللكية الفكرية ونظام امللكية الفكرية؛

 ؛ونرشات وكتيبات فاكهيةوكتب  احملموةلحواسب للتفاعلية  اتتطبيق :املدارس الثانويةو  ب.

مللكية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية ونظام ال أأشاك خمتلف تتناولنرشات /طلبة اجلامعات: كتيبات و  ج.
 ؛امللكية الفكرية

امللكية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية  أأشاكلعن مجيع وكتيبات منشورات نرشات و عامة اامجهور: و  د.
 .نظام امللكية الفكريةمعلومات عن و 
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عالميةتثقيفية واد م جتميعو  .3 كتيبات للتعامل مع مسائل امللكية نشورات/م مطوايت//نرشاتو ية؛ تدريب و  واإ
اتحهتااامجارك لصغرية واملتوسطة والرشطة ومسؤويلا الرشاكتتواجه  الفكرية اليت عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب  ، واإ

 ويف املكتب.

امللكية الفكرية دلمع تدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والإعدادية  ملؤلفات يف جمالا جتميعو  .4
الرشطة وشعبة و العامة اخلدمة وأأاكدمييات القانون ات وسائر مؤسسات التعلمي العايل: لكي والثانونية ويف اجلامعات

 املكتب.عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب ويف  ه املؤلفات اجملمعةتاح هذت س و اامجارك. 

 الرشاكتلس امي  ،واملبتكرين والرشاكت التجارية ملبدعنيفائدة امللكية الفكرية ليف ا ةمتخصص متنقةل وعيادة .5
 وتسجيلأأدوات امجع تش متل عىل  ،مراكز تدريب رجال الأعامل ومؤسسات البحث والتطويرو  ،الصغرية واملتوسطة

والتبليغ/ تقدمي املشورة بشأأن التدابري  لكية الفكرية"امل من حيث  ةيصح احلاةل ال وحتليلها لتحديد " البياانت
 التصحيحية.

 الرشاكتواملديرين و  للجمهور والعاملني يف جمال اخلدمة العامةمللكية الفكرية اجمال متهيدية يف  تقدمي دوراتو  .6
دارهتا ، احملارضين/الرشطة واامجارك وطلبة اجلامعات واملدرسنيؤويل الصغرية واملتوسطة ومس  من جانب املكتبواإ

 .هجات أأخرىو 

املوارد با يشمل  ،التدريبو الإعالم و والتثقيف  توعيةال  برامجلإدارة يف املكتب تعزيز القدرات املؤسس ية و  .1
 التالية:

نشاء  أأ. املكتب عىل قدرات . وتعزيز املوقع الإلكرتوين للمكتب ىلصادر املعلومات عمل مكتبة رمقيةاإ
دارة وسائط الإعالم احلديثة:  عالم/قنوات لتخزين  وفيس بوك ويوتيوب توترياس تخدام واإ بوصفها وسائط اإ

ىل أأاحصاب املصاح واامجهور. املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكريةموارد /توزيع وتوصيل وبث  اإ

نشاء و  ب.  نفة اذلكر؛الآ اجملموعات لإدارة الالزمة برشية ال وارد امل ريمع توف يف املكتبمكتبة تقنية اإ

دارة برامج التدريب الأساس ية يف جمال امللكية الفكرية املكتب قدرةتعزيز و  ج. جراء و  ،عىل تصممي واإ اإ
خرباء من خالل املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وهيئات أأخرى للملكية الفكرية ملساعدة  لتوفري اتالرتتيب

دارة  عىلواملدارس وغريها اجلامعات مساعدة  مؤسسات حملية أأخرى: عالم والإ تثقيف ال برامج تصممي واإ
 التدريب يف جمال امللكية الفكرية.و 

حترير ونسخ وعرض املواد معدات مسعية برصية رمقية و  قدرة املكتب عىل التسجيل ابس تخدامتعزيز و  د.
 الرمقية املعلوماتيةوغريها من املنتجات  املدجمة وأأقراص الفيديو الرمقية الأقراصالسمعية البرصية ونسخ 

ىل اامجهور وأأاحصاب املصاح؛ ابهثها و توزيع ل   اإ

وتكنولوجيات  معلوماتس تقاء ل لملكية الفكريةالعاملية ل لأاكدمييات اش بكة املشاركة الفعاةل يف و  ه.
دارة  ةفعاليالكفاءة و البغية حتسني  جديدة  والتدريب.عالم والتثقيف والإ  ربامج التوعيةاملكتب ليف اإ
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 الفوائد والنتاجئ املتوقعة سادسا

  ؛لملكية الفكرية واملسائل املتعلقة هبال  أأكرب تقدير وفهمب  تتسمومؤسسات مس تنرية  اتجممتعهتيئة 

  بداعية  احمليلحتسني ظروف السوق و  ، مماةمس توايت القرصنة والسلع واخلدمات املقدل  خبفض للأعامل الإ
 مواصةل الابتاكر؛للمبدعني واملبتكرين عىل  يشلك حافزا

  بداعية اليت تدخل السوق؛، وجحم وتنو  املبتكرين/املبدعني عدد الساكنزايدة و  ع املنتجات واخلدمات الإ

  الصناعات الإبداعية احمللية ومؤسسات البحث والتطوير؛ تطويرو  تمنيةمواصةل و 

  بداء مزيد من ال و ىل وضع س ياسات يفاإ  جمال: تقدير للحاجة اإ

o  نفاذ يف اجل الأمنيةاخلدمات  رامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية؛والإ

o  تعلمي امللكية الفكرية يف املدارس واجلامعات.و 

 اخلامتة سابعا

لهيا مبادرات ل ويعز  مك  من املتوقع أأن حيقق املرشوع أأهدافه وأأغراضه. كام يُتوقع أأن يُ  .25 ز النتاجئ اليت توصلت اإ
ىل  ،ملل اسرتاتيجية امللكية الفكرية حكومية أأخرىوس ياسات  سهام تقدير وادلراسة اليت هتدف اإ صناعات حق املؤلف يف اإ

 متاماترينيداد وتوابغو  وتدرك الوطنية.وس ياسة الابتاكر ، الس ياسة الوطنية يف جمال امللكية الفكريةو  ،الناجت احمليل الإجاميل
نظام امللكية الفكرية  ملديريأأن هذا هو نوع الإعداد املطلوب  وترى ،املعارفحنو الاقتصاد القامئ عىل الراهن الاجتاه 

 .هومس هتلكي هومس تخدمي

 ]هناية الوثيقة[


