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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :سبمترب 2018

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة
 .1عُقدت ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (جلنة الإنفاذ) يف الفرتة من  3اإىل  5سبمترب .2018
وحرض ادلورة  77دوةل عضوا وعضو واحد من غري ادلول و 25مراقبا.
 .2ويف اإطار البند  1من جدول ا ألعامل ،افتتح الس يد مينيليك أألميو غيتاهون ،مساعد املدير العام للويبو ،ادلورة
ورحب بيمي الوفود املشارةة يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة وشكر ادلول ا ألعضاء عىل مشارةهتا الوثيقة يف معل اللجنة
ويف أأنشطة الويبو الرامية اإىل اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية معوما .و أأشار اإىل أأن وفودا عديدة شددت ،خالل العام
السابق ،عىل ا ألمهية اليت تولهيا ل إالنفاذ املتوازن والفعال ،وزايدة الوعي ،وإاذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية ،ومعل اللجنة
بوجه خاص .و أأعرب عن امتنان ا ألمانة للخرباء واملشارةني اذلين جاؤوا من لك مناطق العامل و أأسهيموا يف معل ادلورة
الثالثة عرشة.
 .3ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،ان ُتخب الس يد هيكتور مانويل ابملاس يدا غودوي ،املدير العام لشؤون الإنفاذ،
املديرية الوطنية لليملكية الفكرية ،ابراغواي ،رئيسا .وان ُتخبت الس يدة أان فوبول ،مستشارة حكومية يف شعبة س ياسات حق
املؤلف والثقافة السيمعية البرصية ،اإدارة الس ياسات الثقافية والفنية ،وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة ،فنلندا؛ والس يد اإيري
اثن (امللكية الفكرية) يف البعثة ادلامئة لإندونيس يا دلى ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى يف جنيف،
براس يتيو ،سكرتري ٍ
انئبني للرئيس.
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ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WIPO/ACE/13/1

 .5ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،وافقت اللجنة عىل مشارةة مراقبني مؤقتني يف دورهتا الثالثة عرشة وهام
مجعية ماكحفة التقليد البلجيكية ( )ABAC-BAANوامجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية (.)ANDEMA
 .6واس متعت اللجنة اإىل البياانت الافتتاحية اليت أأدلت هبا مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،ومجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،واجمليموعة ابء ،واجمليموعة ا ألفريقية ،ووفد الاحتاد ا ألورويب.
 .7وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ وحث الوفود عىل عدم احلياد عن ولية جلنة الإنفاذ
ابلرشوع يف أأي أأنشطة لوض القواعد واملعايري؛ مشريا اإىل أأن ولية اللجنة يه تقدمي املساعدة التقنية والتنس يق يف جمالت
اإنفاذ امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية .وذةَّر بأأنه ينبغي للجنة الإنفاذ الرتةزي عىل ماكحفة أأنشطة التقليد
والقرصنة؛ وتثقيف امجلهور؛ وتقدمي املساعدات؛ والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية وإاقلميية مجلي ا ألطراف املعنية؛ وتبادل
املعلومات عن قضااي الإنفاذ .وذلكل مفن احملبذ أأن تد أأب جلنة الإنفاذ عىل وليهتا وبرانجمها اهتداء بتوصيات امجلعية العامة
وةذكل ا ألهداف الاسرتاتيجية ذات الصةل وتوصيات أأجندة الويبو للتمنية ( أأجندة التمنية) .ول شك يف أأن اللجنة تتيح
حقوق خاصة وإاقلميية ،فتق مسؤولية
منتدى قامي تتبادل فيه ادلول ا ألعضاء خرباهتا الوطنية ولكن حقوق امللكية الفكرية ٌ
اإنفاذها أأول عىل أأحصاب املصلحة ل احلكومات .والزتمت ادلول ا ألعضاء يف منظيمة التجارة العاملية ،مبوجب اتفاق جوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) ،بتوفري اإجراءات اإنفاذ ألحصاب احلقوق ميكن اللجوء اإلهيا يف حالت
التعدي عىل امللكية الفكرية ،غري أأن التفاق مل يلزم ادلول ابإقامة نظام لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يكون منفصال عن النظام
اخلاص ابإنفاذ القانون بصفة عامة .وقال الوفد اإن مجموعته تنتظر من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطل هبا الويبو يف جمال
اإنفاذ امللكية الفكرية أأن تظل مامتش ية م روح التوصية  45من توصيات أأجندة التمنية اليت تدعو الويبو اإىل انهتاج اإنفاذ
امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية ا ألوس والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة .و أأةد أأمهية أأن تس متر الويبو
يف تناول مسأأةل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بطريقة شامةل ومن منظور اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية لضامن متايش س بل
الإنفاذ م أأهداف املادة  7من اتفاق تريبس .وذةَّر بأأن اللجنة قد وافقت عىل النظر يف أأربعة بنود من برانمج العيمل ،ور أأى
أأن من املهم مواصةل مناقشة البند جمي .و أأضاف أأنه جيب ،يف ر أأي اجمليموعة ،توفري تدريب مالمئ لضامن متكن املؤسسات
احلكومية املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية من حتديد التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور معوما ،حسب
لك حاةل .و أأةد الوفد ترحيب مجموعته ابلعروض اخلاصة بأأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإنفاذ امللكية
الفكرية كجزء من معل جلنة الإنفاذ يف املس تقبل ،يك تكون ادلول ا ألعضاء أأةرث اإملاما اب ألمور عندما تلمتس مساعدة تقنية.
 .8وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأةد الزتام مجموعته ابلإسهام بشلك بناء يف تقدم
معل اللجنة ةام تشهد املشارةة النشطة ألعضاء اجمليموعة يف تبادل اخلربات والتجارب يف اإطار برانمج العيمل املتفق عليه اإابن
ادلورة املاضية للجنة الإنفاذ .وقال اإن اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية بطريقة مس تدامة ،ويه ولية جلنة الإنفاذ ،يتطلب
اختاذ تدابري تساعد يف حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها ولكن تسهم أأيضا يف من اإساءة اس تخدام أأحصاب احلقوق لها.
اإذ ميكن لهذا النوع من الانهتااكت أأن حيد من املنافسة والابتاكر – أأي الهدف الهنايئ لنظام امللكية الفكرية .وذلكل أأعربت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن دمعها ملساهامت الربازيل وبريو يف الهنوج الإدارية ملعاجلة التفاعل بني اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية وقانون املنافسة .ور أأى أأن تبادل املعلومات بشأأن اجملالت املشرتةة بني اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وقانون
املنافسة ميكن أأن يزيد من الفهم املتبادل لليموضوع ويساعد ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اإنفاذ احلقوق والالزتامات يف جمال
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امللكية الفكرية بطريقة متوازنة .و أأةد أأمهية التنس يق بني املؤسسات عىل املس تويني الوطين وا إلقلميي وتعزيز ا ألطر الترشيعية
واملؤسس ية لإنفاذ امللكية الفكرية .وذلكل ،أأعرب عن تأأييد مجموعته ملساهامت املكس يك ("ماكحفة قرصنة الربجميات
يف املكس يك") وبريو (" أأنظيمة الإنفاذ يف بدلان الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك لليملكية الفكرية وتعزيز التمنية") وكولومبيا ("تقيمي
جحم الرضر عىل امللكية الفكرية :وهجة نظر من النظام القانوين الكولوميب") يف اإطار البند ابء من برانمج العيمل .ويف اخلتام،
أأعرب الوفد عن اإميان مجموعته بنجاح معل اللجنة يف اإطار برانمج معل ادلورة الثالثة عرشة.
 .9وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت سامهت
بنشاط يف معل اللجنة بعروضها الوطنية ومشارةهتا يف املعرض وتطل اإىل العروض واملناقشات .وقال اإن عدد املتحدثني من
خمتلف اجمليموعات ا إلقلميية ،ومهنم متحدثون من كرواتيا ،يشهد عىل ا ألمهية اليت توىل لعيمل اللجنة .و أأضاف أأن مجموعته تؤمن
بأأن تبادل اخلربات والتجارب سيساعد ادلول ا ألعضاء يف وض س ياسات لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلاهنا .وتكتيس
أليات الإنفاذ الفعاةل واملتوازنة أأمهية أأساس ية يف ضامن أأن تؤدي حقوق امللكية الفكرية دورها ا ألسايس يف الإسهام يف حتقيق
التمنية الاقتصادية عن طريق تعزيز الابتاكرات وحاميهتا .و أأعرب عن تأأييد مجموعته لربانمج معل ادلورة الثالثة عرشة مشريا
اإىل أأمهية تبادل املعلومات عن أأنشطة اإذاكء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية ،وخباصة تكل َّ
املوهجة للش باب ،فضال عن
الرتتيبات املؤسس ية اخلاصة بس ياسات و أأنظيمة اإنفاذ امللكية الفكرية ومهنا أليات حل نزاعات امللكية الفكرية .وذكر أأن احلقائق
اجلديدة الناش ئة عن العرص الرمقي تتيح فرصا جيدة لليمبدعني واملبتكرين وةذكل حتدايت جديدة وخماطر يف جمال حقوق
امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اهامتم مجموعته الكبري ابخلربات والتجارب يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية ،ول س امي
يف ظل البيئة الرمقية وحتدايهتا.
 .10وحتدث وفد سويرسا ابمس اجمليموعة ابء و أأعرب عن اإميانه بأأن ادلورة الثالثة عرشة للجنة الإنفاذ ستسامه يف تعزيز اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية بوصفه أأحد العنارص ا ألساس ية يف تنفيذ نظام فعال وانج محلاية امللكية الفكرية .و أأةد ا ألمهية اليت
تولهيا مجموعته لعيمل اللجنة وموضوعاهتا ،ول س امي اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وقال اإن تكل احلقوق لن تمتكن ،بدون أليات
اإنفاذ فعاةل ومتوازنة ،من حتقيق هدفها ا ألسايس وهو الإسهام يف التمنية من خالل تشجي الابتاكر وحاميته .و أأضاف أأن
الإنفاذ موضوع ينبغي أأن تتناوهل لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو بدية ،وينبغي لها مواصةل الالزتام به واعتباره مصلحة عامة أأاي
اكن مس تواها الإمنايئ .و أأقر بأأن مصاعب اإنفاذ احلقوق بفعالية تمكن يف تطبيق احلقوق وليس يف القوانني واللواحئ يف حد ذاهتا.
وعليه فاإن من ا ألمهية مباكن الاس تفادة من جتارب الخرين ،واللجنة خري ماكن ذلكل .و أأعرب عن رضا مجموعته ابلطبيعة
املتوازنة للبنود ا ألربعة لربانمج معل اللجنة؛ مشريا اإىل أأن قامئة العروض الطويةل تشهد عىل الاهامتم اذلي تبديه ادلول
ا ألعضاء وتشري اإىل الروح الإجيابية اليت تعيمل اللجنة يف ظلها.
 .11وحتدث وفد املغرب ابمس اجمليموعة ا ألفريقية و أأةد أأنه يقر بأأمهية ولية اللجنة ودورها ا ألسايس يف جمال احرتام امللكية
الفكرية ويويل أأمهية كبرية مجلي بنود برانمج العيمل .ور َّحب ابلهنج املواضيعي لعيمل اللجنة – أأي مناقشة جوانب حمددة من
اإنفاذ امللكية الفكرية عىل أأساس جتارب وخربات معلية دلول أأعضاء يف الويبو دون الرشوع يف أأنشطة لوض القواعد
واملعايري .وقد مكَّن ذكل الوفود من الاس تفادة من خربة البدلان ا ألخرى وممارساهتا .و أأبدى اقتناعه بأأن ذكل الهنج يتيح
هامشا اكفيا من املرونة لإحراز تقدم كبري يف خمتلف اجملالت .و أأشار الوفد حتديدا اإىل الوثيقة WIPO/ACE/13/2 Rev.
بشأأن أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية واليت عرضت ا ألنشطة اليت نفذها برانمج الويبو  17من
أأجل اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية ،وشكر الويبو عىل مسامههتا يف تنظمي خمتلف الاجامتعات الوطنية وا إلقلميية وا ألقالميية،
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ول س امي يف أأفريقيا .ور َّحب ابلعيمل املنجز يف ي
جمايل تكوين الكفاءات وإازاكء الوعي ،و أأبدى أأمهل يف أأن َّ
تنظم املزيد من
حلقات العيمل والتدارس واملؤمترات والندوات يف أأفريقيا .ور أأى أأنه ينبغي مجلي أأنشطة الويبو املتعلقة ابإنفاذ امللكية الفكرية أأن
تتفق م أأجندة التمنية؛ ومن مث أأعرب عن تطلعه اإىل أأن يكون العيمل املقبل للجنة متوازان ومامتش يا م التوصية  45من
أأجندة التمنية حىت يتس ىن تناول مسأأةل اإنفاذ امللكية الفكرية يف ظل "الاهامتمات الاجامتعية ا ألوس والانشغالت املعنية
ابلتمنية بصفة خاصة ،حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف تشجي الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا
ونرشها" .ويف اخلتام ،ر َّحب الوفد مبناقشة س بل تكثيف وحتسني أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإنفاذ
امللكية الفكرية.
 .12وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ور َّحب بربانمج العيمل املتوازن للجنة الإنفاذ ،وشدد
عىل أأن الاحتاد ا ألورويب من أأشد مؤيدي معل اللجنة وهميمهتا .و أأةد الزتام الاحتاد ا ألورويب ابلإسهام يف معل اللجنةِّ ،
مرحبا
مبساهامت املفوضية ا ألوروبية ومكتب امللكية الفكرية يف مجهورية كرواتيا ووزارة الرتبية والتعلمي والثقافة يف فنلندا ومكتب
امللكية الفكرية يف امليملكة املتحدة ( )UKIPOوا ألهجزة القضائية لليملكة املتحدة يف أأعامل ادلورة الثالثة عرشة للجنة الإنفاذ.
وقال اإن من دواعي رسور الاحتاد ا ألورويب أأن تتعرف اللجنة عىل مرشوع مدن ا ألصاةل اذلي ميوهل املرصد ا ألورويب
للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التاب ملكتب الاحتاد ا ألورويب لليملكية الفكرية (املرصد ا ألورويب) .و أأقر بقمية تبادل
املامرسات الفضىل و أأعرب عن اقتناعه بأأن بند جدول ا ألعامل اذلي يرةز عىل ادلول يمكل ،عىل حنو متوازن ،بنود جدول
ا ألعامل املنصبة عىل القضااي .ومن مث ،أأعرب الوفد عن دمع الاحتاد ا ألورويب للجنة يف مواصةل اإدراج ذكل البند يف جداول
ا ألعامل املقبةل .ويف ظل الفرص اجلديدة املتاحة لليمبتكرين واملبدعني من حيث النفاذ اإىل أأسواق وجامهري جديدة ،ونظرا اإىل
اخملاطر املزتايدة اليت هتدد نظام امللكية الفكرية بسبب الانتشار الرسي والواس للسل واحملتوايت املتعدية عىل حقوق امللكية
الفكرية من جراء الثورة الرمقية ،ر َّحب الوفد ابإجراء مناقشات مس تفيضة بشأأن الرتتيبات املتخذة للتصدي ألشاكل التعدي
عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت .و أأبدى تطلعه خباصة اإىل مناقشة س بل التعاون م الوسطاء من أأجل التصدي ألشاكل
التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،و أأعرب عن تقديره ألمانة الويبو اليت أأاتحت الإماكنية ل إالسهام يف تكل املناقشة ونرش
خربات وجتارب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يف ذكل اجملال .و أأشار الوفد اإىل أأن املفوضية ا ألوروبية س تعرض
مبادرات تقودها القطاعات يف اإطار هنج "تعقب ا ألموال" اذلي اعمتده الاحتاد ا ألورويب يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،و أأن
امليملكة املتحدة س تعرض جتربهتا يف التعاون م الوسطاء .ور َّحب أأيضا بتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب
خصوصا؛ مشددا عىل املشارةة القوية لليمرصد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب يف ذكل اجملال .و أأةد تقدير
الاحتاد ا ألورويب للتعاون الوثيق بني الويبو واملرصد ا ألورويب وشدد عىل أأمهية تنفيذ أأنشطة ومشاري خمصصة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة .ور َّحب مبوضوعات امللكية الفكرية والقضاء وتقيمي ا ألرضار والتعويضات يف قضااي التعدي عىل امللكية
الفكرية ،وقال اإن الاحتاد ا ألورويب يعترب ختصص هجاز القضاء عنرصا همام يف الاسرتاتيجية العامة لإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية ،واتفق عىل أأن السلطة التقديرية للقضاء واملرونة عنرصان جوهراين من أأجل التوصل اإىل قرارات عادةل ومنصفة
وإانفاذ تكل القرارات .وشكر الوفد أأمانة الويبو عىل اإعداد الواثئق بشأأن أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام لليملكية
الفكرية (الوثيقة  .)WIPO/ACE/13/2 Rev.و أأيد مواصةل تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية وا إلقلميية يف جمال
املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو .ويف هذا الس ياق ،شدد عىل أأنه ينبغي للويبو أأن حتافظ عىل مرونهتا و أأن تراعي
املس توى الإمنايئ واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإساءة اس تعامل اإجراءات الإنفاذ ،م مراعاة املصلحة الاجامتعية ا ألمع
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وابلتوافق م أأولوايت ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف اخلتام ،قال الوفد اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يؤمنان
برضورة مواصةل التعاون املرمثر بني الوفود من أأجل ماكحفة أأشاكل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية بفعالية أأةرب وضامن
توزان أأفضل بني حوافز الابتاكر والنفاذ اإىل الابتاكرات.
 .13ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل  30عرضا من اخلرباء ،و أأرب حلقات نقاش بشأأن خمتلف
بنود برانمج العيمل (الواثئق من  WIPO/ACE/13/4اإىل  .)WIPO/ACE/13/10وابلإضافة اإىل ذكل ،عرضت
ا ألمانة فيديو حول نشاط اضطلعت به الويبو مؤخرا بشأأن اس تخدام مواد تدريس ية يف مالوي تتعلق ابحرتام حق املؤلف.
 .14وحتت البند أألف من برانمج العيمل ("تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت
الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول
ا ألعضاء التعلميية وغريها من ا ألولوايت") ،عرضت ست دول أأعضاء جتارهبا .وتضيمنت العروض عرضا قدمه مكتب امللكية
الفكرية يف مجهورية بشأأن " أأنشطة اإذاكء الوعي اليت تس هتدف التالميذ املنفذة يف كرواتيا"؛ وعرضا عن " أأعامل التوعية
العامة والتواصل م امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية :جتربة اكزاخس تان  -امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة" قدمته اإدارة
حقوق امللكية الفكرية ،وزارة العدل يف اكزاخس تان؛ وعرضا عن "التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي
يف اتيلند" قدمته اإدارة امللكية الفكرية ،وزارة التجارة يف اتيلند؛ وعرضا عن "محالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية" قدمه مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية؛ وعرضا عن "مرشوع
مدن ا ألصاةل" قدمته الرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجارية ( أأندميا)؛ وعرضا عن "احرتام حقوق املؤلف©  -اإذاكء الوعي
حبقوق املؤلف بني صفوف التالميذ" قدمته امجلعية السويرسية حلقوق مؤلفي وانرشي املصنفات املوس يقية (.)SUISA
و أأشري اإىل الوثيقة .WIPO/ACE/13/4
 .15وعقدت حلقة نقاش نسقهتا الس يدة اإلزيابيث جونز ،مستشار س ياسات اإنفاذ امللكية الفكرية ،مكتب امللكية الفكرية
يف امليملكة املتحدة ،و أأدليت مداخالت من قبل وفود بلزي وكوت ديفوار وكينيا والاحتاد الرويس و أأوغندا وممثيل امجلعية
ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAوامجلعية ا ألوروبية لصناعة املنتجات امليمزية بعالمة (.)AIM
 .16ويف اإطار البند ابء من برانمج العيمل (" تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن
س ياسات و أأنظيمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل")،
ُمجعت العروض مضن أأربعة مواضي .
 .17وحتت املوضوع "العالقة بني اإنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة" عرضت دولتان من ادلول ا ألعضاء جتارهبام .فقدم
اجمللس الإداري محلاية الاقتصاد ( )CADEعرضا بعنوان "نقاط التقاط بني حقوق امللكية الفكرية وقانون ماكحفة الاحتاكر
يف الربازيل" ،وقدم املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( )INDECOPIعرضا بعنوان "جتربة املعهد
الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( )INDECOPIيف التوفيق بني امللكية الفكرية وقانون املنافسة"
(الوثيقة .)WIPO/ACE/13/5
 .18وعقدت حلقة نقاش نسقها الس يد جيوفاين انبوليتانو ،انئب املدير ،اإدارة شؤون البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة يف
الويبو ،جنيف ،و أألقيت مداخالت من قبل وفود الربازيل وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وتركيا وإارسائيل وسويرسا
وإاندونيس يا وش ييل وابكس تان.
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 .19وحتت املوضوع "تنس يق اإنفاذ امللكية الفكرية" ،عرضت مثان دول أأعضاء جتارهبا .وقدمت عروض فردية بشأأن
"تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس :الهيئات احلكومية املعنية واختصاصاهتا" من قبل املرةز الوطين
لليملكية الفكرية ( )NCIPيف بيالروس؛ و"تعزيز حامية التصاممي الصناعية لتشجي تطوير صناعة الإضاءة  -حامية حقوق
امللكية الفكرية يف غوزن ،تشونغشان" من قبل مكتب بدلية تشونغشان لليملكية الفكرية؛ و"جتربة الصني يف تعزيز اس تخدام
الربجميات املرشوعة" من قبل الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني؛ و" أأفضل املامرسات لس تخدام خطاابت التوقيف
والامتناع املوهجة اإىل ا ألفراد يف فنلندا" من قبل اإدارة الثقافة والس ياسة الفنية ،وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة يف فنلندا؛
و"ماكحفة قرصنة الربجميات يف املكس يك" من قبل املعهد املكس ييك لليملكية الصناعية؛ و" أأنظيمة الإنفاذ يف بدلان الربانمج
ا أليبريي ا ألمرييك لليملكية الصناعية والتمنية ( ")IBEPIمن قبل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية
( )INDECOPIيف بريو؛ و"التدابري الإدارية اليت يتخذها مكتب امللكية الفكرية الكوري مبوجب قانون حظر املنافسة
غري العادةل وحامية ا ألرسار التجارية" من قبل مكتب كوراي لليملكية الفكرية ()KIPO؛ و"التحري اجلنايئ واملالحقة القضائية
للتعدي عىل امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي" من قبل وزارة العدل يف مجهورية كوراي؛ و"تطوير أليات لضامن الامتثال
حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد الرويس" من قبل وزارة الثقافة يف الاحتاد الرويس؛ و"تنس يق اإنفاذ امللكية
الفكرية يف أأوغندا" من قبل مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا .و أأشري اإىل الوثيقة .WIPO/ACE/13/6
 .20وتلت ذكل املناقشات م مداخالت من وفود ةندا وجنوب أأفريقيا وغاان والولايت املتحدة ا ألمريكية وامليملكة
املتحدة وممثل املنظيمة العاملية للجامرك.
 .21وحتت املوضوع "الرتتيبات ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت" عرضت جتارب دولتني من ادلول
ا ألعضاء وعضو واحد من ا ألعضاء غري ادلول .ومشلت العروض الفردية "تدابري مقرتحة لإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت يف
إارسائيل" قدمهتا شعبة قانون امللكية الفكرية ،وزارة العدل يف إارسائيل؛ و"جتارب امليملكة املتحدة يف العيمل م وسطاء
للتصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية" قدهما مكتب امللكية الفكرية يف امليملكة املتحدة؛ وعرضا بشأأن "زايدة اجلهود
اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية – حتديث من املفوضية ا ألوروبية" قدمته الإدارة العامة
للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة التابعة لليمفوضية ا ألوروبية .و أأشري اإىل
الوثيقة .WIPO/ACE/13/7
 .22وعقدت حلقة نقاش نسقهتا الس يدة ابرابرا سوهر-جيسني ،رئيسة قسم ا إلنفاذ وماكحفة التقليد ،مكتب ادلمنارك
للرباءات والعالمات التجارية ( ،)DKPTOوختللهتا مداخالت من وفود اإندونيس يا واملكس يك وبيالروس وفنلندا واملغرل
والولايت املتحدة ا ألمريكية وجنوب أأفريقيا وممثل امجلعية ا ألوروبية لصناعة املنتجات امليمزية بعالمة (.)AIM
 .23وحتت املوضوع "تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل" قدم عرض واحد عن "امللكية الفكرية
والقضاء" من قبل مرةز ادلراسات ادلولية لليملكية الفكرية ( ،)CEIPIجامعة سرتاس بورغ ،فرنسا
(الوثيقة .)WIPO/ACE/13/8
 .24وابلإضافة اإىل ذكل ،قدمت أأرب دول أأعضاء ومنظيمة غري حكومية واحدة عروضا عن موضوع "تقدير جحم الرضر
يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية" .ومشلت العروض الفردية عرضا بشأأن "تقيمي جحم الرضر عىل امللكية الفكرية :وهجة
نظر من النظام القانوين الكولوميب" ،من قبل الواكةل العليا للصناعة والتجارة يف كولومبيا؛ و"تقدير التعويض نتيجة التعدي
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عىل حقوق امللكية الفكرية " اذلي أألقته القاضية ادلةتورة هناد احلس بان من ا ألردن؛ و"التعويض عن الرضر يف دعاوى
الزتييف" اذلي أألقاه القايض الس يد عبد الرزاق العيمراين من املغرب؛ و"خربات امليملكة املتحدة يف جمال تقدير التعويض عن
التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية " من قبل القايض أألن جونز من امليملكة املتحدة؛ و"دراسة امجلعية ادلولية محلاية امللكية
الفكرية بشأأن تقدير التعويض" ،اليت قدهما ادلةتور أأري لكونن ،مساعد املقرر العام ،امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية.
و أأشري اإىل الوثيقة .WIPO/ACE/13/9
 .25وعقدت حلقة نقاش نسقها الس يد خافيري سواب ،أأس تاذ مشارك ومدير تدريب القضاة ومدير دبلوم التقايض يف جمال
الرباءات يف أأورواب ،يف مرةز ادلراسات ادلولية لليملكية الفكرية ( ،)CEIPIيف جامعة سرتاس بورغ ،فرنسا ،و أأديل
مبداخالت من قبل وفود الربازيل واكزاخس تان واملكس يك ومجهورية كوراي وا ألردن والولايت املتحدة ا ألمريكية وكينيا وبلزي
والاحتاد ا ألورويب وممثل منظيمة امجلارك العاملية.
 .26ويف اإطار البند جمي من برانمج العيمل "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت
تقدهما الويبو ،م الرتةزي عىل صياغة قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد
القانونية واحامتل اإساءة اس تعامل اإجراءات الإنفاذ ،م أأخذ املصلحة الاجامتعية ا ألمع يف احلس بان وابلتوافق م أأولوايت ادلول
ا ألعضاء" ،اس متعت اللجنة ملداخةل من وفد أأندونيس يا.
 .27ويف اإطار البند دال من برانمج العيمل "تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع
املُقدمة من الويبو ألغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا
للتوصيات املعنية من أأجندة التمنية وولية اللجنة" ،عرضت جتربتان وطنيتان وجتربة إاقلميية واحدة .وحتت املوضوع "التجارب
الوطنية وا إلقلميية يف تكييف مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" قدمت دولتان من
ادلول ا ألعضاء عرضني فرديني بشأأن " أأمهية اتباع هنج شامل يف تدريب موظفي واكلت اإنفاذ القانون ابس تخدام مواد
تدريبية خمصصة" اذلي قدمته الس يدة أأماندا لوثريينجني ،جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية ،جنوب أأفريقيا؛ و"مواءمة دليل
الويبو التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإنفاذ قوانني امللكية
الفكرية يف ا ألردن" اليت قدمهتا القاضية ادلةتورة هناد احلس بان ،ا ألردن .وقدم الس يد فرانندو دوس سانتوس ،املدير العام
لليمنظيمة ا إلقلميية ا ألفريقية لليملكية الفكرية (ا ألريبو) عرضا عن "مواءمة مواد الويبو التدريبية (التحقيق يف جرامئ امللكية
الفكرية ومالحقهتا قضائيا ) واس تخداهما يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو" .و أأشري اإىل الوثيقة .WIPO/ACE/13/10
 .28وتلت ذكل مناقشات مبداخالت من وجاماياك وغاان.
 .29ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،عرضت ا ألمانة الوثيقة  WIPO/ACE/13/2 Rev.بشأأن أأحدث أأنشطة
الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية ،اليت ُ
اسرتشد فهيا ابلربانمج واملزيانية ،والتوصية  45من أأجندة التمنية،
والهدف الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية" .وتعرض الوثيقة املساعدة التقنية يف
جمال اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية ،اليت تشيمل اخلدمات املطلوبة يف اإطارها املساعدة الترشيعية وخدمات التدريب
والتوعية املقدمة لليموظفني امللكفني ابإنفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية .وتشيمل الوثيقة أأيضا أأنشطة تريم اإىل زايدة
تعزيز التعاون ادلويل املهنجي والفعال م سائر املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص من أأجل ضامن هنج
متوازن وشفاف .و أأوحضت ا ألمانة أأن الربانمج  17أأسهم ةذكل يف عدد من منشورات الويبو حول أخر املس تجدات يف
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جمال اإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية .و أأشارت اإىل أأن وصف لك نشاط وارد يف الوثيقة مرفوق مبعلومات عن املاكن
واملنظامت الرشيكة ،اإن ُوجدت ،والبدلان املشارةة ،وموجز عن أأهداف النشاط ،ورابط اإىل موق الربانمج بأأمكهل.
و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .و أأدىل وفد الصني مبداخةل.
 .30ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،اتفقت اللجنة عىل أأن تتاب يف دورهتا الرابعة عرشة النظر يف املواضي التالية:


تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء
الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول ا ألعضاء التعلميية وغريها
من ا ألولوايت؛



وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظيمة اإنفاذ امللكية
الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛



وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،م الرتةزي عىل صياغة
قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإساءة اس تعامل
اإجراءات الإنفاذ ،م أأخذ املصلحة الاجامتعية ا ألمع يف احلس بان وابلتوافق م أأولوايت ادلول ا ألعضاء؛



وتبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو ألغراض تنفيذ أأنشطة
التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من أأجندة
التمنية وولية جلنة الإنفاذ.
[هناية الوثيقة]

