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بهدف اجلارية اجلاري إعدادها من قبل املفوضية األوروبية الستكمال تدابري اإلنفاذ اإلجراءات الوقائية 
 تقليص حجم سوق السلع املقرصنة أو املقلدة.

عدادمن   ،املدير العام للخدمات والسوق ادلاخلية، دالاملديرية  ج. برغيفن، رئيس وحدة ماكحفة التقليد والقرصنة، اإ
 *املفوضية الأوروبية

 ةمقدم أأول.

ىل أأفضل مس توى ممكن يمتثل الهدف الرئييس للمفوضية الأوروبية )املفوضية( يف جمال امللكية الفكرية يف  .2 الوصول اإ
نفاذ امللكية الفكرية، حتقق املفوضية بناء عىل ذكل، تعظمي المنو وخلق فرص العمل. حلوافز الابتاكر، و  وفامي يتعلق بس ياسة اإ

ىل حتقيقه هو الرتكزي عىلهذا الهدف بتطبيق ما يعرف ابمس "هنج تتبع املال".  نشاط التعدي عىل  وما تسعى املفوضية اإ
ر والإيرادات املالية، ابلعوائد عىل الاستامث يلحق الرضراذلي ، وتثبيط هذا النشاط التجاريعىل املس توى لكية الفكرية امل 

ىل أأن هذا يعمتد عىل معل  ىل خنق المنو وفرص املوازي تقصااد الانظرا اإ املاحوب غالبا ابلس تغالل الاجامتعي، ويؤدي اإ
 العمل.

 ةلكية الفكرية داخل السوق ادلاخلينفاذ امل لإ  0222ويف هذا الادد، ميكن تلخيص الهنج اذلي تتبعه املفوضية منذ  .0
 :أأراكنيف مخسة 

جراءات اتقصاادية لتحسني تتبع وتقيمي التاكليف أأول،  - عداد مناذج واإ لأنشطة  اجملمتعيةجتميع تقواعد البياانت واإ
نفاذ امللكية الفكرية  وفعاةل بقدر  موهجة حنو أأهداف معينةالتعدي عىل امللكية الفكرية حبيث ميكن جعل س ياسة اإ

 الإماكن؛

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول   آراء املؤلف، وليست ابلرضورة أ  الأعضاء يف الويبو.الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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داراتاثنيا، تسعى و - ىل توعية مجيع الأطراف حبجم املشلكة بغية حث مجيع  اإ املفوضية مع ادلول الأعضاء اإ
 اليت تنصج عهنا؛ التاكليف اجملمتعيةأأحصاب املااحل عىل أأداء دورمه يف ختفيض 

طار معل و - ىل ضامن وجود اإ نااثلثا، تسعى املفوضية اإ يعمل بسالسة، ويتسم ابلتساق املدين  افلالإ
 التعسف؛وعدم والفعالية والتناسب 

عداد اتفاتقات طوعية استباتقية وشامةل رابعا، و  - ىل حتفزي اإ بني أأحصاب املااحل للحيلوةل دون تسعى املفوضية اإ
ىل أأفضل تطور وانتشار أأنشطة التعدي عىل امللكية الفكرية   املامرساتعىل الاعيد التجاري. وتستند هذه التفاتقات اإ

ىل حتديدها سواء واليت   من الأسواق؛ اأأو يف غريه ةيف سوتقها اخلاصتسعى املفوضية اإ

نفاذ الوطنية يف تبادل أأفضل املامرسات وأأخريا،  - ىل مساعدة سلطات الإ السوق  يف مجيع أأحناءتسعى املفوضية اإ
 .ةادلاخلي

اذلي يقع مقره يف )املرصد(  عىل حقوق امللكية الفكريةللتعدايت املرصد الأورويب هبذه املهام، نعمتد عىل  وللوفاء .3
وتقد أأنشأأت املفوضية املرصد رمسيا منذ . (OHIMالتااممي( )و العالمات التجارية ) ةمكصب التنس يق يف السوق ادلاخلي

 تطوير س ياساتنا. لمن أأجليك يزودها ابلبياانت املوضوعية وادلمع التقين  1عامني

نفاذ فرصة للتوسع يف رشح مبادرات املفوضية  .4 وتتيح ادلورة اليت تعقدها اليوم جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإ
ليست عنارص بديةل ول ولكن جيب التأأكيد أأول عىل أأن الأراكن امخلسة  الرابع املذكور فامي س بق. للركنالقامئة واخملطط لها وفقا 

هداف اليت الأ وجيب تطوير مخس هتا لكها ابلزتامن من أأجل حتقيق . بشلك مصبادل  مهنا عىل غريه، بل يعمتد لكفامي بيهنا ممكةل
نفاذ امللكية الفكرية ق  ممكنةوما اكنت الآليات "الطوعية" املوحضة فامي ييل لتكون . وضعهتا املفوضية لإ لول نظامنا املنسَّ

نااف ملضافة للملكية الفكرية املدين اذلي يفرض بذل العناية الواجبة عىل مجيع الوسطاء يف مجيع مراحل سالسل القمية ا لالإ
ن مل نمتكن من توعية مجيع أأحصاب املااحل وابملثل، املعنية.  ننا اإ لأنشطة التعدي عىل امللكية الفعلية  ابلتاكليف اجملمتعيةفاإ

هنم لن يشاركوا يف الت عدادها. دابري الفكرية، فاإ ىل بياانت موضوعية الوتقائية اليت حنن بادد اإ ننا حنتاج اإ آخرا، فاإ وأأخريا وليس أ
ذا اكن العاملون يف اجملال املعين خيشون لإثبات  تكل التاكليف اجملمتعية، وليس هناك ما يويح بأأهنا س تكون هممة سهةل اإ

ىل الأثر اذلي تقد ختلفه عىل ت   قياميت سوق الأوراق املالية.تقدمي البياانت املالمئة نظرا اإ

أأورويب، فالإنرتنت يعرب لك احلدود وانتشار  فراغومن الأمهية مباكن أأيضا أأن نؤكد عىل أأننا ل نرى هذه الس ياسة يف  .5
ن مل يكن لكها، أأن متتد خارج  تكنولوجيا املعلومات والتاالت أأاتح لكثري من سالسل توريد منتجات امللكية الفكرية، اإ

نفاذ امللكية الفكرية أأن يكصب لها النجاح يف حتقيق وروبية. احلدود الأ  ويرتتب عىل ذكل أأننا لو أأردان للس ياسة اليت نتبعها لإ
ننا جيب أأن نقنع رشاكءان التجاريني ابلشرتاك معنا يف تطبيقها وتطويرها.  وذلكل نود أأن نشكر الويبو عىل دعوهتا أأهدافها، فاإ

 .لنا لعرض س ياساتنا يف هذا اجملال

 الهنائيةواملراحل  الأوىليف املراحل مبادرات "العناية الواجبة"  اثنيا.

الرابع، واذلي هو بؤرة الرتكزي يف هذا القسم، ميكننا أأن نقسم هذه اجملموعة من "اتفاتقات التعاون"  ابلركنفامي يتعلق  .6
ىل مجموعتني فرعيتني أأخريني:  اإ

ىل السوق وتتطلب مشاركة مجيع  .7 ىل منع دخول املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية اإ وتسعى اجملموعة الأوىل اإ
ىل من سلسةل القمية املضافة ملنتج امللكية الفكرية. الأوىل املراحل الأطراف الفاعةل يف  وهو ما ميكن أأن ميتد مداه من املورد اإ
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ىل الرشكة القامئة ابلتسويق التجاري،  ماكل العالمة، أأو من الفنان أأو اكتب ىل رشكة التسجيالت، أأو من اخملرتع اإ الأغنية اإ
ىل انرش الأخبار. املس تقلأأو من الاحفي   اإ

ىل منع املتعدين من  .8 من سلسةل القمية املضافة ملنتج الهنائية املراحل املال يف اكتساب أأما اجملموعة الثانية فتسعى اإ
مس توى الأرابح اليت ميكن حتقيقها سواء عن طريق بيع املنتجات املتعدية عىل امللكية  امللكية الفكرية من خالل خفض

يرادات من توزيعها   أأو الك الطريقني. تالإعالانعرب الفكرية أأو عن طريق توليد اإ

ج الطوعية عىل بذل مجيع أأحصاب املااحل يف اجلزء املعين من سلسةل القمية املضافة للعناية لك من مجموعيت عمتد ت و  .9 الهنه
يف تقليص عرض املنتجات  اخلطةجناح أأن كام ويشمل ذكل أأحصاب احلقوق أأنفسهم. الواجبة يف عقودمه واتفاتقاهتم التجارية. 

مفا مل " املس هتلكني/ املواطنني عىل العملية. اس تجابةىل مدى "عيعمتد بشلك حامس املتعدية عىل امللكية الفكرية وتروجيها 
امللكية الفكرية مقارنة بنظريه اذلي يتعدى عىل امللكية  ىليعمتد عاذلي يكن هؤلء مقصنعني ابلقمية اجملمتعية املضافة للمنتج 

 التاكليف، أأن تنترش وتنجح.الفكرية، لن يكون من احملمتل لهذه الهنج الطوعية، واليت يقرتن تنفيذها بتحمل بعض 

بغية تضييق اخلناق عىل عرض  أأنظمة للتعقب والتتبعمع  توريد: نرش تدتقيق سلسةل ال الهنائيةاملراحل  اثلثا.
 املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية

داراتتعزتم  .22 سلسةل وتدتقيق  أأنظمة التعقب والتتبعيف وتقت لحق من هذا العام عن  املفوضية عقد حلقيت معل اإ
احلد من دخول املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية من أأجل حتديد أأفضل املامرسات يف تطبيق هذه الأنظمة بغية  توريدال 

ىل الأسواق.  لزام أأحصاب احلقوق وموردهيم أأو موظفهيم أأو املتعاتقدين معهم بدمج هذه الأنظمة يف مناذج اإ ىل اإ ول تتجه النية اإ
طالعهم عىل املنافع الاتقصاادية اليت ميكن أأن ترتتب عليه. ىل أأعامهلم، بل ابلأحرى اإ  وسوف حهثم عىل فعل ذكل عن طريق اإ

ىل املشاركة يف العملية. جامعاتمنذ البداية ندعو   اجملمتع املدين واملنظامت غري احلكومية اإ

عند وط التعاتقدية" ويمتثل الهدف يف ضامن أأن يطبق أأحصاب احلقوق مبادئ "اعرف موّردك/ تأأكد من عداةل الرش  .22
ىل ذكل، الاعامتد عىل مورد أأو فنان أأو حصفي أأو غري ذكل يف تطوير منتجاهتم اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية.  وابلإضافة اإ

نود أأن نشجع عىل بذل هذه العناية الواجبة يف مجيع مراحل السلسةل املعنية حبيث متتد لتشمل ما يطلق عليه غالبا ماطلح 
 الثانية أأو الثالثة أأو الرابعة. الطبقةموردي 

ويبدو أأن من املنطقي لاانعي الس ياسات أأن يفرتضوا أأن أأي صاحب حقوق يروج لاورة ذات "جودة" يف الاحتاد  .20
ثبات تكل "اجلودة" يف مجيع  الأورويب ينبغي هل، من خالل التعاون املشرتك مع مورديه وموظفيه، أأن يكون تقادرا عىل اإ

اليت تطبقها أأية رشكة تقوم كام أأن اسرتاتيجيات حامية العالمة التجارية ا خيلق حسا جتاراي جيدا. فهذمعلياته التجارية. 
 تعمتد عىل مثل هذه املامرسات. ذات اجلودة ايف الرتوجي لاورهتابلستامثر 

جيابية ملثل هذا التدتقيق لسلسةل .23 ننا نرى أأن املواطنني الأوروبيني يس تجيبون ابإ ىل ذكل، فاإ  التوريد وابلإضافة اإ
فالنجاح املتواصل واملزتايد اذلي حتققه (. 2ذكل مبساعدة العمل اذلي جيريه املرصد الأورويب بشأأن التاور نثبت)وسوف 

وتويح هذه النظرة املتفائةل.  عىليبعث  ة" داخل سوتقنا ادلاخليعادةلاليت حتمل عالمة "جتارة  املدتقَّقةاملنتجات الاس هتالكية 
من جانب املس هتلكني عىل هذه املنتجات الاس هتالكية املدتقَّقة رسيعة احلركة اليت حتمل عالمة التجارة الاس تجابة الإجيابية 

"، ومن ذات تقميةالعادةل بأأن املس هتلكني سوف يتحمسون لتعممي هذا التدتقيق يف مجيع املنتجات اليت حتمل عالمات جتارية "
 مث مجيع املنتجات اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية.
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أأفضل  اس تقااء" 2ولكن عن طريق "، تقليةلمن الواحض أأن الأمر ينطوي عىل بعض التاكليف، ويه ليست و  .24
" 0"؛ توريدالتاكليف بشلك مصناسب مع مجيع الأطراف الفاعةل يف سلسةل ال  ربطاملامرسات فامي يتعلق ابلكيفية اليت ميكن هبا 

رشاك مدتققني اجامتعيني وأأخالتقيني منذ البداية لضامن  عالم " 3اتباع أأفضل املامرسات؛ "واإ  أأحصاب احلقوق واملستمثرينواإ
ابلفرص، ينبغي أأن يكون من املمكن أأن يمت تطوير السوق من أأجل هذه اخلدمات عىل حنو يتيح مجليع أأحصاب احلقوق، كبارا 

ىل ذكل، اكنوا أأو صغارا، اتباع هذه املامرسات.  ننا نرى أأن ضامن معرفة وابلإضافة اإ املس هتلكني واملواطنني وممثيل اجملمتع فاإ
لهيا أأو رشاءها وجبودهتا وبقميهتا اجملمتعية س   ىل تقليص ياملدين معرفة واحضة مبادر املنتجات اليت يس تطيعون النفاذ اإ ؤدي اإ

 .السوداءأأو املوازية الأسواق أأو الظل أأسواق الطلب عىل املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية واليت توجد يف 

مفثال، نرى أأن الاس تغالل ". الشمولومن الأمهية مباكن التأأكيد عىل أأن الهدف ل يمتثل كثريا يف "امحلاية"، بل يف " .25
بدلان أأخرى يف الاحتاد الأورويب وأأيضا يف  خلفياأأو املوازي الاتقصااد الاجامتعي يف الأعامل التجارية غري املرشوعة يف 

ىل امللكية ى القانوين أأو املعرتف به( بأأجور معيش ية يقل مس تواها عن املس تو ) ينبغي أأل يرتبط ابملنتجات اليت تستند اإ
ن الرشوط التعاتقدية التعسفية اليت تُفرض عىل موّرد ما يف أأورواب وابملثل، الفكرية اليت تباع يف سوق الاحتاد الأورويب.  فاإ

ىل تطوير سوق للمنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية. البدلان الأخرى أأو يف أأحد  وبعبارة أأخرى، ميكن القول متثل دعوة اإ
ن  ذا اكن موظفومه من أأحصاب احلقوق أأو فنانومه أأحصاب احلقوق وجممتع امللكية الفكرية ماداتقية مرة أأخرى اإ س ترتاجع اإ

ساءة اس تخدام حقوق امللكية ا املتعلقة رشوط ال لفكرية اليت ميلكوهنا وعدم عداةل املتعاتقدون من أأحصاب احلقوق يشكون اإ
 .لأجوراب

ىل التدتقيق املهنجي لسلسةل ال  .26 والتعقب والتتبع لتفادي دخول املنتجات املتعدية  توريدومن الواحض أأن هذا الانتقال اإ
ىل سالسل التوريد ل من خالل التعاون عىل املس توى ادلويل اإ وذلكل ترغب . يشلك حتداي هائال ل ميكن النجاح فيه اإ

دارات ىل التاال بنا حبيث نمتكن من البدلان الأخرى يف التواصل مع املفوضية الأوروبية  اإ املهمتة هبذا املرشوع ودعوهتم اإ
 النظر يف كيفية تطوير مثل هذه الربامج من خالل العمل املشرتك.

التوزيع وادلفع من أأجل تضييق : مذكرات تفامه بني أأحصاب احلقوق ومقديم خدمات الأوىلاملراحل  رابعا.
 اخلناق عىل الإيرادات النقدية للمتعدين عىل امللكية الفكرية عىل املس توى التجاري

اتحة املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية ويابح من املمكن الرتوجي لها أأو بيعها لتنافس السلع  .27 مبجرد أأن يمت اإ
أأحصاب الأعامل التجارية املرشوعة ، يابح لزاما عىل تعمتد عىل امللكية الفكرية واخلدمات الأصلية املبتكرة وذات اجلودة واليت

 .ومبيعاهتا حمدودةالرتوجي لهذه السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية ضامن أأن تكون أأعامل بغية أأن يعملوا معا 

فسوف يس تفيد ذكل. فعل يف  ةمشرتكمالحة كون هناك تينبغي أأن وكام هو احلال يف تدتقيق سلسةل التوريد،  .28
ذا جنح هذا التعاون، كام ستصحسن مسعة مقديم اخلدمات من مس توايت تدنية أأحصاب احلقوق من  املنافسة غري املرشوعة اإ

ن ويف الهناية حيث حامية مااحل زابئهنم.  سواء   يف تداول املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية،نياملشارك جتار التجزئةفاإ
مقديم خدمات ادلفع اذلين يتيحون دلى أأيضا س يحدث س يفقدون تقاعدة زابئهنم، وهو ما ، خارهجاالإنرتنت أأو ش بكة عرب 

 التاجر. أأصاةلالقيام بعمليات ادلفع بدون التحقق بأأي شلك من 

داراتوتسعى  .29 ىل  اإ بيق تط  مبوجهبامببادئ واحضة يس تطيع املوتقعون علهيا مذكرات تفامه صياغة التشجيع عىل املفوضية اإ
يف أأول اتفاق من هذا القبيل يف مايو  الوس يطوتقد تقامت املفوضية بدور حفة التعدي عىل امللكية الفكرية. اكملاسرتاتيجيات 

الإنرتنت  منااتعدد كبري من  كرة التفامه()مذوتقام ابلتوتقيع عىل مذكرة تفامه بشأأن بيع السلع املقدلة عرب الإنرتنت . 0222
ماكحفة بيع السلع  يف جمالوتقد وضعت مذكرة التفامه هذه مدونة للمامرسة . التجارية والاحتاداتوماليك العالمات التجارية 

لكرتونية وكذكل أأمه يضا التعاون بني املوتقعني علهيا. املقدلة عرب الإنرتنت، وعززت املذكرة أأ  ويه تغطي أأمه مناات التجارة الإ
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والإلكرتونيات الاس هتالكية، والأزايء، والسلع الفاخرة، والسلع ية يف جمال السلع الاس هتالكية رسيعة احلركة، العالمات التجار 
 ، اليت تعمل لكها عىل املس تويني العاملي والإتقلميي.واللعبالرايضية، والأفالم، والربجميات، 

، حيث تنص عىل تدابري مفاةل ملاكحفة عرض عرب الإنرتنت ا يمت التعامل فهييتالوتعزز مذكرة التفامه الثقة يف السوق  .02
ولسوء احلظ، بغري تقاد. املزورة السلع السلع املقدلة عىل الإنرتنت وتعمل أأيضا عىل حتسني حامية املس هتلكني اذلين يشرتون 

منظامت اجملمتع املدين ل  املس هتلكني وبعض جامعاتاملس هتلكني حىت الآن عىل مذكرة التفامه؛ ويثبت ذكل أأن  احتاداتمل توتقع 
 .3تزال متشككة يف تقمية املنتجات اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية مقارنة بنظريهتا اليت تتعدى عىل امللكية الفكرية

جراءات مالحظة وتسجيل العروض املقدمة عرب الإنرتنت واليت من احملمتل أأن تكون 2وتغطي مذكرة التفامه: " .02 " اإ
الوتقائية والاستباتقية من جانب املناات حلذف عروض السلع اليت من الواحض أأهنا مصعدية تقبل  التدابري" و 0مصعدية؛ "
 " والالزتام بتبادل املعلومات من أأجل اختاذ الإجراءات الالزمة ضد من يتعدون باورة مصكررة.3نرشها؛ "

املعنية ببيع عن أأداء مذكرة التفامه  (COM (2013) 209 final)، اعمتدت املفوضية تقريرا 0223أأبريل  28ويف  .00
ويسري العمل تقدما يف الوتقت احلايل حنو تشجيع السلع املقدلة عرب الإنرتنت، وتبني من التقرير أأن أأداءها يتسم ابلفعالية. 

ىل مذكرة التفامه  ثر مذكرة تمتكن من رصد أأ مؤرشات أأداء رئيس ية واحضة ليك وحتديد هيئات املس هتلكني عىل الانضامم اإ
 التفامه عىل الاجتاهات السائدة يف أأعامل توريد املنتجات املقدلة عرب الإنرتنت رصدا أأكرث دتقة.

وتقد بدأأت خوض مناتقشات مع أأحصاب املااحل ، املرشوع الرائد الأول رغب املفوضية يف الاس تفادة من هذاوت .03
عداد مذكرة تفامه مماثةل بني  ذا اكن ل ميكن اإ وسطاء الإعالن هؤلء املعنيني خبدمات الإعالن عرب الإنرتنت من أأجل حتديد ما اإ

 وتقد يمتثل الهدف يف خفض مكية الإعالن عىل مواتقععرب الإنرتنت. وسائل الإعالم وأأحصاب احلقوق ومقديم خدمات 
ىل أأن الإعالن عرب الإنرتنت املعرتف مبشاركهتا يف توزيع اخلدمات املتعدية عىل امللكية الفكرية عىل الاعيد التجاري.  ونظرا اإ

ن ليس عن مواصفات وسائل الإعالمالبحث عن املس هتكل و "، أأي عن طريق أأمعىالإنرتنت يزتايد رشاؤه عىل أأساس " ، فاإ
 ذكل س ميثل حتداي هائال.

ل أأن أأحصا .04 ىل أأهنم مه اإ ب احلقوق ميكن أأن يلعبوا دور القادة الرئيس يني للنجاح أأو الإخفاق يف هذا املرشوع نظرا اإ
عالن وتقد يبدو من أأنفسهم املعلنون الرئيس يون.  ىل أأين يذهب املال اذلي ينفقه لالإ ومن مالحة أأي ماكل عالمة أأن يعرف اإ

الرحب عن طريق اس تدرار مواتقع غرضها الأسايس هو جيع ومتويل لتش أأحصاب العالمات التجارية الكربى  يتحمساملنطقي أأل 
ن الأدةل املتاحة حاليا واليت توحض مثل هذه الأخطاء يف اخصيار وبرصاحةتوزيع منتجات تتعدى عىل امللكية الفكرية.  ، فاإ

ىل ماكن الإعالانت   يلحقون الرضر بأأنفسهم يف هذا الادد.أأن ماليك العالمات التجارية تشري اإ

دارات املفوضية أأيضا مناتقشة مقديم خدمة ادلفع حول الكيفية اليت تقد ميكهنم هبا املساعدة يف منع أأداء  .05 وسوف تبدأأ اإ
 معليات ادلفع للمتعدين عىل امللكية الفكرية القامئني عىل تشغيل هذه املواتقع.

 الإنرتنت، ولكننا سنسعى يف أأما عن الوضع احلايل، فقد ركزت املفوضية معلها عىل مسأأةل الأسواق اليت تعمل عرب .06
ىل التوسع يف هذه املناتقشات ليك تشمل ابلاكمل مجيع الأطراف الفاعةل يف السوق سواء عرب  الإنرتنت أأو ش بكة املس تقبل اإ

 .اخارهج

لهيا عرب مجيع احلدود  .07 ىل أأن مواتقع الإنرتنت ميكن النفاذ اإ ويمتتع فهيا وفامي يتعلق مبذكرات التفامه املتعلقة ابلإنرتنت، فنظرا اإ
ن حتقيق الفعالية ملذكرات التفامه هذه يتطلب التوسع فهيا عىل ، حبرية كبرية يف احلركةاملتعدون عىل الاعيد التجاري  فاإ

                                                
3

الاحتاد الأورويب خطوة أأوىل حنو توفري بياانت يف اتقصااد اس تخداما كثيفا  امللكية الفكريةاليت تس تخدم القطاعات ميثل التقرير الأخري بشأأن أأمهية  
 موضوعية تطلهبا هذه الهيئات المتثيلية.
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الاعيد ادلويل. ومع وضع ذكل يف الاعتبار، ترغب املفوضية يف مناتقشة هذه املبادرات مع رشاكئنا التجاريني للنظر يف 
 .بدلاان أأخرىس يع نطاتقها لتشمل الكيفية اليت ميكن هبا تو 

 خامسا. خامتة

نفاذ امللكية الفكرية تعمل عىل تعظمي القمية اجملمتعية اليت  .08 ىل وضع س ياسة مصوازنة وفعاةل لإ تسعى املفوضية الأوروبية اإ
عداد هنج "شامل" من سلسةل القمية املضافة للملكية الفكرية. توليدها ميكن  نفاذ امللكية والهدف هو اإ الفكرية يشمل مجيع لإ

 أأحصاب املااحل اذلين يطبقون "العناية الواجبة" طواعية ملاكحفة تطور الأنشطة املتعدية عىل الاعيد التجاري.

نفاذ امللكية الفكرية الناجتة مصوازنة وتراعي  .09 وسوف يضمن هذا الهنج الشامل، من حيث املبدأأ، أأن تكون س ياسة اإ
عاملنا ويف وهو أأيضا هنج ميكن توس يع نطاتقه عىل املس توى ادلويل، مجيع أأحصاب املااحل.  متاما القمي اجملمتعية املشرتكة دلى

 ، تقد جيب أأن يكون دوليا ليك يكصب هل النجاح.هذا اذلي تتناىم فيه التاالت ابس مترار

نفاذ وعىل اللجنة الاستشارية املعن  حمفلاملفوضية ملناتقشة هذه القضااي مع رشاكئنا التجاريني يف لك من  وتتوق .32 ية ابلإ
 املس توى الثنايئ.

 ]هناية الوثيقة[


