
 
WIPO/ACE/15/12 PROV. 

�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022سبتم�ب  2 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

وع ملخص الرئ�س  م�ش

م إ�   اللجنةمقدَّ

ة الممتدة من  .1 ي الف�ت
ة �ف  2أغسطس إ�  31عقدت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ (لجنة اإلنفاذ) دورتها الخامسة ع�ش

.  ××ودولة عضو وعضو واحد من الدول غ�ي األعضاء  ×××.  وح�ف الجلسة 2022سبتم�ب 
�
 مراقبا

ي إطار البند  .2
ا�ات والتحد�ات العالم�ة، من جدول األعمال، افتتح الس�د إدوارد كو  1و�ف ا�وا، مساعد المدير العام، قطاع ال�ش

ح�ب  ام للمل��ة بال��بو، الدورة بال�ت ي أ�شطة ال��بو الرام�ة إ� إذكاء االح�ت
ي عمل اللجنة و�ف

اللجنة وشكر الدول األعضاء ع� مشاركتها �ف
ي 
�ن �ف ف الحا�ف .  وأشار إ� أن العدد ال�ب�ي من المشاركني

�
نتوع�ب  ال��بو، الفك��ة عموما ي توليها الدول أ�ضا  اإلن�ت ، �ظهر األهم�ة اليت

ام للمل��ة الفك��ة، وللجنة ع� ، و�ذكاء االح�ت ي ال��بو إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال ومتوازن، وإلذكاء الو�ي
 األعضاء �ف

ف ومديري المناقشات الذي اتهم وجه الخصوص.  وأعرب عن امتنان األمانة للمتحدثني ن ينضمون إ� جميع مناطق العالم لتبادل خ�ب
 ووجهات نظرهم حول مواضيع هذە الدورة. 

ي إطار البند  .3
ي للمل��ة  2و�ف من جدول األعمال، انتخب الس�د إ�كا�ي كارازي، الرئ�س بالن�ابة لإلدارة القانون�ة للمركز الوطيف

، مدير تنف�ذي، اإلدارة العامة للمل��ة الفك��ة، الممل�ة (SAKPATENTI) الفك��ة ، جورج�ا، رئ�سا للدورة.  الس�د �ا� الدبا�ي
ة المدي��ن، إنفاذ حق المؤلف والمل��ة الفك��ة،  (SAIP)الع���ة السعود�ة للمل��ة الفك��ة  ، كب�ي ف �نجني وانتخبت الس�دة أماندا لوث�ي
كات والمل��ة ا ف للرئ�س. (CIPC)لفك��ة اللجنة المعن�ة بال�ش  ، جنوب أف��ق�ا، نائبني

ي إطار البند  .4
 ). WIPO/ACE/15/1من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة جدول األعمال (الوث�قة  3و�ف

ي إطار البند  .5
ي للجنة االستشار�ة  4و�ف

وئف ون�ا ملخص رئ�س اجتماع الحوار اإلل��ت من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة إل��ت
)(WIPO/ACE/OD/1/3 . 
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ي إطار البند  .6
ة.  5و�ف ي دورتها الخامسة ع�ش

ف �ف ف مؤقتني  من جدول األعمال، لم تتلق اللجنة أي طلبات �شأن مشاركة مراقبني

ي أدلت بها المجموعة باء ومجموعة بلدان أورو�ا الوس� والبلطيق) ومجموعة  .7 واستمعت اللجنة إ� الب�انات االفتتاح�ة اليت
ي (بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ار� �ا ووفد GRULACيب ي ووفد ن�ج�ي ف ووفد االتحاد األوروئب ) وشكرت المجموعة األف��ق�ة ووفد الصني

 أوغندا ووفد ش��ي ووفد إندون�س�ا ووفد با�ستان. 

وهنأ وفد ألمان�ا، متحدثا باسم المجموعة باء، الرئ�س ونائبيها ع� انتخابهم، وأعرب عن امتنانه لألمانة ع� إعداد الدورة  .8
ئق المرتبطة بها.  ورحبت المجموعة باء ع� وجه الخصوص بأن اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ قد عادت رسم�ا إ� دورتها والوثا

ة ع� اللجنة وموضوعها  2019للمرة األو� منذ سبتم�ب  إنفاذ حقوق -�ي تواصل عملها الق�م.  وقال إن المجموعة تعلق أهم�ة كب�ي
إنه بدون آل�ات إنفاذ فعالة ومتوازنة، ال �مكن لحقوق المل��ة الفك��ة أن تحقق أحد أهدافها األساس�ة، وهو المل��ة الفك��ة.  وقال 

ف أن اإلنفاذ السل�م لحق ي حني
ي التنم�ة االقتصاد�ة من خالل تع��ز االبتكار واإلبداع وحمايتهما.  وتقر المجموعة باء بأنه �ف

وق اإلسهام �ف
.  ولذلك، من المهم للغا�ة المل��ة الفك��ة �عتمد ع� ا ام الس�ا�ي ف ف واللوائح المناسبة، فإن التنف�ذ أمر أسا�ي و�عتمد ع� االل�ت لقوانني

ي �مكن فيها الق�ام بذلك.   استخالص الع�ب من تجارب اآلخ��ن، واللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ �ي أحد أ�سب المحافل الدول�ة اليت
ي ال��بو وأعرب عن تطلعه إ� المساهمة الفرد�ة  والحظ الوفد مع االرت�اح العدد 

ال�ب�ي من المساهمات المقدمة من الدول األعضاء �ف
ف قامت بهما ال��بو.  وأع��ت المجموعة عن �ورها ألن الدول  31الـ ف اللتني ي ذلك نتائج الدراستني

ي سبعة مواضيع مختلفة، بما �ف
�ف

ام للمل��ة الفك��ة ع� جهودها األعضاء فيها ستقدم عروضا عن عدة مواضيع.  وأع�� ت المجموعة باء عن امتنانها لشعبة إذكاء االح�ت
ي الوث�قة 

ام للمل��ة الفك��ة، ع� النحو الموجز �شكل شامل �ف ي مجال إذكاء االح�ت
.  ورحبت WIPO/ACE/15/2وأ�شطتها �ف

ي الدورة الرابعة 
ة للجنة اإلنفاذ، قد ضمنت مشاركة عدد أ��ب من الدول المجموعة بأن قاعدة ب�انات ال��بو لإلنذار، منذ إطالقها �ف ع�ش

ف و�ي وفهم  ي تحسني
ة ستسهم �ف ي أن الدورة الخامسة ع�ش

ي ال��بو وشملت وظ�فة بحث للجمهور.  وأعرب الوفد عن ثقته �ف
األعضاء �ف

، وأعرب عن تطلعه إ� مناقشة مثمرة و  ي والدو�ي امه إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ع� الصع�دين الوطيف ف قائمة ع� التعاون، وأ�د ال�ت
 بالمشاركة البناءة لجميع وفود المجموعة باء. 

ف حديثا وأعرب عن  .9 وتحدث وفد سلوفا��ا باسم مجموعة بلدان أورو�ا الوس� والبلطيق وهنأ رئ�س اللجنة ونائب�ه المنتخبني
ي ق�ادة تلك اللجنة.  وهنأ األمانة ع� الجودة الممتازة للوثائق، و�

ي قدمت إ� الدول ثقته �ف النسبة للمشاورات والتحديثات المنتظمة اليت
ي األول للجنة االستشار�ة المعن�ة

وئف ي للجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ، فضال عن تنظ�م الحوار اإلل��ت  األعضاء �شأن العمل التحض�ي
ي مكافحة التقل�د والقرصنة ع� اإلن�ت 

نت.  وتحدث وفد كروات�ا باسم مجموعة بلدان أورو�ا باإلنفاذ الذي يناقش التطورات الجد�دة �ف
ي تبادل 

ي ستساهم �ف ي وردت من الدول األعضاء ومؤسساتها واليت  مع االرت�اح العروض من المساهمات اليت
�
الوس� والبلطيق مالحظا

ف من مختلف المجموعات اإلقل�م�ة، بما  ات �شأن قضا�ا اإلنفاذ.  وأعرب عدد المتحدثني ي ذلك عرض مجموعة بلدان التجارب والخ�ب
�ف

أورو�ا الوس� والبلطيق، عن األهم�ة المعلقة ع� عمل اللجنة.  وقال إن المجموعة تعت�ب اللجنة ورسالتها فرصة لخلق بيئة �شجع 
ام المل��ة الفك��ة بط��قة مستدامة وكأداة لتع��ز قدرات الدول األعضاء ع� اإلنفاذ الفعال لحقوق المل��ة الفك ��ة، ومراعاة ع� اح�ت

 المصالح االجتماع�ة واالقتصاد�ة واال�شغاالت اإلنمائ�ة وتع��ز االبتكارات وحمايتها.  ورأى الوفد أن تبادل األفكار وأفضل الممارسات
ي بلدانها.  ونظرا إ� أن ال

ات س�ساعد الدول األعضاء ع� وضع آل�ات إنفاذ متوازنة وس�اسات إلنفاذ المل��ة الفك��ة �ف دول والخ�ب
ام للمل��ة الفك��ة من خالل  ي مالئم و�ذكاء االح�ت

ي مجال اإلنفاذ، فمن المهم وضع إطار قانوئف
األعضاء تواجه تحد�ات متعددة �ف

ها من األ�شطة المختلفة، وال س�ما عندما تكون مصممة لتناسب مختلف الفئات المستهدفة،  الندوات وحلقات العمل والحمالت وغ�ي
ي 
ام للمل��ة الفك��ة بهدف ز�ادة بما فيها الشباب.  و�ف ي مجال إذكاء االح�ت

ات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ف  هذا الصدد، رحب الوفد بتبادل الخ�ب
نت  ي تفرضها اإلن�ت كات واألفراد.  وأعرب عن �ورە ألن تحد�ات اإلنفاذ اليت فهم المل��ة الفك��ة والو�ي بها لدى الجماعات وال�ش

ة للجنة اإلنفاذ، وأعرب عن حرصه ع� والتكنولوج�ات الرقم�ة الجد�دة  ي الدورة الخامسة ع�ش
شكلت الجزء الرئ��ي من النقاش �ف

ف ع� حق المؤلف.  وقدمت ك�ي نت، ال س�ما مع ال�ت  االستماع إ� المبادرات الرام�ة إ� معالجة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت
ي إنفاذ  أحدهما عن التعدي ع� حق المؤلف-دراستان ممتازة

ي صناعة ألعاب الف�ديو، واآلخر عن دور نظام أسماء الحقول ومشغل�ه �ف
�ف

نت ي هذە المجاالت، ول�ن أ�ضا �شأن -حق المؤلف ع� اإلن�ت
ة لالهتمام ال تتعلق فقط باألنظمة أو الس�اسات المطبقة �ف معلومات مث�ي

ات�ج�ات اإلنفاذ الفعالة.  كما ستستمع المجموعة باهتمام كب�ي  تيبات المؤسس�ة  اس�ت إ� عروض التجارب الوطن�ة المتعلقة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة وشاملة وفعالة، القتناعها بأن 

المتعلقة ب�نفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف
ي تقدمها الدول األعضاء وأصحاب المصلحة �مكن أن �ساعد أ عضاء مجموعة بلدان أورو�ا الوس� الممارسات والمعلومات اليت

والبلطيق ع� مواصلة دراسة المخاطر المحتملة والتعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة وك�ف�ة منعها.  ورأت المجموعة أنه �مكن 
ي البيئات

الماد�ة  لجميع الدول األعضاء أن �ستف�د من مناقشة مواضيع مثل األوامر الزج��ة األول�ة ومكافحة التقل�د والقرصنة �ف
ي السوابق القضائ�ة للدول األعضاء.  و�المثل، مبادرات لمنع

ي ذلك دور الوسطاء أو األمثلة الواردة �ف
ون�ة ع� حد سواء، بما �ف  واإلل��ت

ي مكافحة التقل�د أو استحداث حل سلسلة 
بيع المنتجات المقلدة والمقرصنة والتصدي لها، وكان استخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل �ف

ي ص�اغة آل�ات ال�ت
ي �مكن أن تزود الدول األعضاء باستعراض ق�مة وشامل و�لهامها �ف ل لدعم سلطات اإلنفاذ، ينت�ي إ� المواضيع اليت

أو س�اسات اإلنفاذ الوطن�ة الخاصة بها.  وأعرب عن ارت�اح المجموعة ألن تبادل القصص الناجحة �شأن تك��ن ال�فاءات مستمر 
قدم من ال��بو لمختلف أ�شطة التدر�ب تماش�ا مع وال�ة اللجنة.  وأن� كلمته قائال إن المجموعة ترى أن وأعرب عن تقديرە للدعم الم

ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة.  ولذلك، تطلع الوفد إ� العروض والمناقشات 
نظام المل��ة الفك��ة أ��� جاذب�ة وكفاءة كما هو الحال �ف
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ي إطار جميع بنود جدول األعمال وال
ي هذا �ف

امه بعمل اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ والمشاركة البناءة �ف ف بنود الفرع�ة، وكرر ال�ت
 الصدد. 

، وأحاط علما مع االرت�اح بأن اللجنة �ستأنف دوراتها  .10 ي از�ل، تحدث باسم مجموعة بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ار�يب وأ�د وفد ال�ب
ي يوليها لعمل اللجنة واهتمامه بمواصلة تبادل الممارسات الج�دة العاد�ة الرسم�ة بعد ثالث سنوات، وأ�د م ن جد�د األهم�ة اليت

ي الدورات السابقة للجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنف
اذ، المتعلقة ب�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ة والتوع�ة بحقوق المل��ة الفك��ة.  وكما �ف

از�ل س�شارك أعضاء مجموعة بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ا ي االجتماع وتقد�م عروض �شأن قضا�ا محددة.  و�ح بأن كال من ال�ب
ي �ف ر�يب

ي القطاع 
از�ل ك�ف�ة تعرض وكالة األفالم الوطن�ة للقرصنة �ف ي تنسيق إنفاذ المل��ة الفك��ة. ستعرض ال�ب

وش��ي سيتقاسمان تجار�ــهما �ف
ي ش��ي تجار�ــه

ا مع التداب�ي الحدود�ة الفعالة واإلجراءات الجمرك�ة لمنع نقل السم�ي الب�ي، وستتقاسم دائرة الجمارك الوطن�ة �ف
ي ذلك السلع المقلدة.  ستقدم المكس�ك عرضا عن الجوانب المتعلقة ب�ذكاء الو�ي و�ذكاء 

وعة ع�ب الحدود، بما �ف السلع غ�ي الم�ش
ف المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة ام للمل��ة الفك��ة.  سيبني ي اضطلع بها للتوع�ة باآلثار السلب�ة مختلف  (IMPI) االح�ت األ�شطة اليت

ات خالل الدورة  للمحتوى والسلع المخالفة للمل��ة الفك��ة.  وأعرب عن تطلع المجموعة إ� إجراء مناقشات مثمرة وتبادل الخ�ب
ة للجنة اإلنفاذ.   الخامسة ع�ش

ع� انتخابهم وشكر األمانة ع� حسن إعداد الدورة وهنأ وفد الجزائر، متحدثا باسم المجموعة األف��ق�ة، الرئ�س ونائب�ه  .11
ي عمل اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ بعد الجمود الذي سببه 

وجودة الوثائق المعدة.  وأعرب عن �ور المجموعة للمشاركة �ف
ي ، وأعرب عن امتنانه لألمانة ع� ت�س�ي الحوار 19-جائحة كوف�د

وئف ي  اإلل��ت
، سب 21للجنة اإلنفاذ �ف ي قدمت معلومات 2021تم�ب ، اليت

نت.  ورأت المجموعة أن إنفاذ حقوق  ي مكافحة التقل�د والقرصنة ع� اإلن�ت
محدثة عن الموض�ع الهام الخاص بالتطورات الجد�دة �ف

ي هذا الصدد، كان للجنة
ف من القرصنة والتقل�د.  و�ف ط أسا�ي لضمان حما�ة أصحاب الحقوق والمستهل�ني دور  المل��ة الفك��ة �ش

ي مجال اإلنفاذ والمعلومات 
ام المل��ة الفك��ة من أجل التنم�ة من خالل العمل كمنصة لتبادل أفضل الممارسات �ف ي تع��ز اح�ت

حاسم �ف
ي هذا المجال.  وعالوة ع� ذلك، طلب اإلنفاذ السل�م من الدول األعضاء إذكاء الو�ي العام بالحاجة إ� 

ها دون وضع معاي�ي �ف و��ش
ام حقو  ي إنفاذ القانون العام.  و�الرغم اح�ت

ف وموظ�ف ف والصحفيني لمانيني ق المل��ة الفك��ة وز�ادة التدر�ب الموجه، وال س�ما للشباب وال�ب
من ذلك، وأضاف أن مكافحة القرصنة والتقل�د من خالل اعتماد تداب�ي ق��ة ال �مكن أن تكون فعالة دون تط��ر نظام متوازن للمل��ة 

ي اال 
ي ونقل الفك��ة �أخذ �ف ي �شجيع االبتكار التكنولو�ب

ي البلدان و�سهم �ف
عتبار �شكل كاف تن�ع مست��ات التنم�ة التكنولوج�ة �ف

ها، من أجل تحقيق الرفاە االجتما�ي واالقتصادي، وفقا للمادة  جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة من اتفاق  7التكنولوج�ا و��ش
ي هذا الصبالتجارة (اتفاق ت��بس)

ي ضمان بيئة موات�ة للتنم�ة الصناع�ة واالبتكار .  و�ف
دد، إ�شاء وكالة األدو�ة األف��ق�ة، وتتمثل مهمته �ف

ي ذلك من خالل وضع إطار تنظ��ي لتعقب المنتجات 
، ومن األمثلة الج�دة ع� ك�ف�ة مكافحة التقل�د والغش، بما �ف ي

الص�دالئف
�عات األدو�ة ع�  ي التنسيق والتنف�ذ الفعال والمسؤول�ة الص�دالن�ة وتنسيق ��ش

المستوى القاري.  واضطلعت األمانة بدور رئ��ي �ف
ي مجال اإلنفاذ، تماش�ا مع التوص�ة 

ة ع� المساعدة  45أل�شطة المساعدة التقن�ة �ف من جدول أعمال التنم�ة.  وعلق الوفد أهم�ة كب�ي
ي أن �ك

ي مجال اإلنفاذ ورأى أنه ينب�ف
ي تقدمها ال��بو �ف ي االحت�اجات الخاصة للدول األعضاء، التقن�ة اليت ون الطلب قائما ع� الطلب و�ليب

ام للمل��ة  ي مجال إذكاء االح�ت
ة �ف ي تطرحها.  اإلحاطة علما بأ�شطة ال��بو األخ�ي ي والتحد�ات والفرص اليت مع مراعاة التقدم التكنولو�ب

ي الوث�قة 
ف �ف ي المنطقة األف��ق�ة وشجع األمانة ع� ، رحب الوفد بتنظ�م عدWIPO/ACE/15/2الفك��ة، وكما هو مبني

ة أ�شطة �ف
ي هذا االتجاە بط��قة متوازنة وشفافة.  وعالوة ع� ذلك، وشدد الوفد ع� أهم�ة مواصلة المناقشات حول البند 

مواصلة جهودها �ف
ي الم

ف مصالح أصحاب الحقوق والمصلحة العامة �ف ساعدة التقن�ة واأل�شطة ج�م من برنامج العمل بضمان مراعاة التوازن السل�م بني
�عات الوطن�ة وفقا  ي الت�ش

االستشار�ة، وأعرب عن رأ�ه بأنه س�كون من المف�د إعداد وثائق توجيه�ة �شأن إدماج عنا� المرونة �ف
ات، دعا الوفد األمانة إ� إعداد مجموعة من  لخصوص�ات الدول األعضاء ومستوى تنميتها.  وف�ما يتعلق بعن� تقاسم الخ�ب

ف مسبقا بط��قة المو  ي �مكن للدول األعضاء المساهمة فيها، من أجل المساعدة ع� تحد�د المتحدثني ضوعات المحددة أو الجد�دة اليت
ي عمل اللجنة. 

امه بالمشاركة البناءة �ف ف ا، أ�د الوفد من جد�د ال�ت  فعالة وشفافة.  وأخ�ي

ف عن تهنئته للرئ�س ونائب�ه ع� انتخابهم، وتميف  .12 أن تتكلل الدورة بالنجاح تحت ق�ادتهم، كما شكر األمانة وأعرب وفد الصني
اح إجراء حوار وتعاون  ات�ج�ة الجد�دة لألجل المتوسط اق�ت ي التحض�ي للدورة.  والحظ الوفد مع االرت�اح أن الخطة االس�ت

ع� عملها �ف
اف التوص�ة  ام للمل��ة الفك��ة تحت إ�ش ف من أجل إذكاء االح�ت التنم�ة، مواصلة ت�س�ي تبادل المعلومات من جدول أعمال  45دوليني

ف عن اإلنفاذ وأعضاء ف الدول األعضاء من خالل اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ، وتط��ر أدوات وموارد لفائدة المسؤولني ات بني  والخ�ب
.  وأعرب الوفد عن تطلعه إ� مواصلة العمل ال ف هم من أصحاب المصلحة الرئ�سيني بناء للجنة بتوج�ه من هذا السلطة القضائ�ة وغ�ي

ة ع� إنفاذ المل��ة الفك��ة و�ذكاء الو�ي �شأن الخطوط الع��ضة إل�شاء  نامج و�دعم من الدول األعضاء.  وعلق الوفد أهم�ة كب�ي ال�ب
ي عام 2035-2021مركز لحقوق المل��ة الفك��ة (

ي أطلقت �ف حت تع��ز ثقافة المل��ة الفك��ة والرفع باس 2021) اليت تمرار من واق�ت
اف عليها  ف نظام الحما�ة القضائ�ة لحقوق المل��ة الفك��ة وتع��ز إنفاذ المل��ة الفك��ة واإل�ش و�ي الشباب بالمل��ة الفك��ة وتحسني

ة النهوض ب�نفاذ المل��ة  ي السنوات األخ�ي
ف واصلت �ف ي مجال إنفاذ المل��ة الفك��ة.  وأفاد الوفد بأن الصني

وتع��ز التعاون الدو�ي �ف
ي لإلشهار عن ا لفك��ة والتوع�ة من خالل الوسائل التال�ة:  تنظ�م أ�شطة مختلفة إلذكاء الو�ي بالمل��ة الفك��ة خالل األسب�ع الوطيف

ي تعرض ح�اة الناس للخطر و�طالق  المل��ة الفك��ة، و�طالق حملة الحد�د الستقصاء ومعالجة قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة اليت
ف مختلف الوسائل قد حقق نتائج العمل الخاص ال نت.  وأشار الوفد إ� أن الجمع بني ي للس�ف لمكافحة التعدي والقرصنة ع� اإلن�ت

صا�ف
ف الحم ي ميناء هاينور للتجارة الحرة واعتماد تداب�ي أخرى قد أد�ا باستمرار إ� تحسني

ف أن إ�شاء محكمة المل��ة الفك��ة �ف ي حني
ا�ة هامة، �ف
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ي إطار ال��بو ومن خالل المنصة المهمة للجنة القضائ�ة للمل��ة الفك
ي تهيئة بيئة عمل مؤات�ة.  وأشار الوفد إ� أنه، �ف

��ة وساهم �ف
ي 

ات والممارسات وتبادلها �ف االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ، وأبدى استعدادە لمواصلة التعاون مع الدول األعضاء األخرى وتبادل الخ�ب
ي عمل اللجنة. مجال إنفاذ المل��ة الفك��ة والتو 

 ع�ة، وتقد�م مساهمة إ�جاب�ة �ف

ي والدول األعضاء ف�ه وأعرب عن سعادته بأن يرى أن اللجنة قد عادت إ�  .13 ي باسم االتحاد األوروئب وتحدث وفد االتحاد األوروئب
ي شكلها المعتاد للمرة األو� منذ عام 

ي إطار 2019العمل بكامل طاقتها وأنها تجري �ف
.  وتطلع إ� مواصلة التعاون والعمل بفعال�ة �ف

عل�ه.  وأعرب الوفد عن تأي�دە الشد�د لمهمة اللجنة ألنها تتيح فرصة ف��دة ع� الصع�د الدو�ي لتبادل  برنامج العمل المتفق
ي مجال مكافحة التقل�د والقرصنة.  ورأى 

المعلومات �شأن االتجاهات والتحد�ات الجد�دة، والتجارب العمل�ة والممارسات الج�دة �ف
ي 
ف الدول األعضاء �ف ي والدول األعضاء ف�ه، ألسباب ل�س أقلها أنها  الوفد أن هذا التبادل بني ال��بو ق�م خاصة بالنسبة لالتحاد األوروئب

ي لمكافحة التقل�د.  و�ذ أشار إ� أن االتحاد األورو ي مصدر إلهام وأفكار لمواصلة تط��ر مبادراتها، مثل مجموعة أدوات االتحاد األوروئب ئب
ي 
اما شد�دا بالمساهمة ع� نحو مف�د �ف ف م ال�ت ف ة شهدت مساهمات مل�ت  عمل اللجنة، وأعرب الوفد عن �ورە ألن الدورة الخامسة ع�ش

ي للمل��ة الفك��ة  اءات والعالمات التجار�ة، وكذلك مكتب االتحاد األوروئب  من وزارة الثقافة وال��اضة اإلسبان�ة، ومكتب الدانمرك لل�ب
ي اعتمدها المقلدون �ستخدمون  نت ع� نطاق واسع لتوز�ــــع المنتجات والخدمات، أعرب الوفد ونظرا إ� أن نماذج األعمال اليت اإلن�ت

ة.  وأ�د الوفد ع�  ي محور النقاش خالل الدورة الخامسة ع�ش
عن سعادته بأن الفرص والتحد�ات الناتجة عن الع� الرق�ي ستب�ت �ف

تيبات المؤسس�ة �شأن س� اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة وأعرب مواصلة تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة المتعلقة بال�ت
نت ودور الوسطاء ع�ب   عن اهتمامه الخاص باالستماع إ� المبادرات الوطن�ة الرام�ة إ� معالجة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت

ي إنفاذ المل��ة الفك��ة.  ورحب الوفد بأن جدول األعمال يتصدى أ�ضا بط��قة متوازنة
نت �ف ي البيئة الماد�ة  اإلن�ت

لمكافحة التقل�د �ف
ي التداب�ي الحدود�ة.  كما رحب الوفد ببند جدول األعمال المحدد 

بالنظر إ� دور خدمات النقل والخدمات اللوجست�ة ودور الجمارك �ف
ي مجال إنفاذ المل��ة الفك��ة.  وأ�د الوفد أنه بالنظر إ� أن الط��قة ا

ي تعمل بها جماعات الج��مة المتعلق بالتكنولوج�ات الجد�دة �ف ليت
ي التعدي ع� المل��ة الفك��ة أصبحت أ��� تطورا، بل إن األهم هو أن اإلمكانات ال�املة للتكنولوج�ات الجد�دة، 

المنظمة المشاركة �ف
ي بالتعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة ي المعيف ، وأعرب عن �ورە لعرض أعمال المرصد األوروئب المتعلقة  مثل الذكاء االصطنا�ي

ي هذە الدورة.  وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن االستفادة ال�املة من اإلمكان�ات 
ي مكافحة التقل�د �ف

باستخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل �ف
ي مكافحة االتجار بالسلع المقلدة، و�النظر إ�

ي اللعبة �ف
ي تت�حها التكنولوج�ات مثل سلسلة ال�تل �مكن أن تكون بمثابة تغي�ي �ف  اليت

ي جميع مراحل سلسلة التور�د الخاصة به.  وأعرب الوفد عن تطلعه إ� تبادل المعلومات 
إمكان�ة تعقب المنتج األص�ي وتعقب أثرە �ف

ف عامة  ام للمل��ة الفك��ة بني ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت حول التجارب الوطن�ة الخاصة بأ�شطة التوع�ة والحمالت االس�ت
ي هذا الس�اق، شكر أمانة ال��بو ع� إعداد الوث�قة الجمهور وال س�ما ا

ي  WIPO/ACE/15/2لشباب.  و�ف
�شأن أحدث أ�شطة ال��بو �ف

ة المشمولة بالتق��ر،  ة لإلعجاب باأل�شطة المضطلع بها خالل الف�ت ي تضمنت قائمة مث�ي ام للمل��ة الفك��ة، واليت مجال إذكاء االح�ت
ي تقد�م المساعدة القانون�ة وملخص عن محت��اتها.  وأعرب الوفد عن 

�ورە الخاص ألن ال��بو قد تمكنت من مواصلة جهودها �ف
ر والتقن�ة إ� الدول األعضاء فيها.  و�ما أن ال��بو �ي المنتدى العال�ي لجميع المسائل المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، شدد الوفد ع� دو 

ي تبذلها الدول األعض ي تنسيق الجهود اليت
. ال��بو المهم �ف  اء من أجل مكافحة التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة بفعال�ة أ��ب

�ا عن تأي�دە للب�ان الذي أد� به وفد الجزائر باسم المجموعة األف��ق�ة وهنأ الرئ�س ونائب�ه ع� انتخابهم  .14 وأعرب وفد ن�ج�ي
ف بعد وشكر األمانة ع� تجميع الوثائق.  وأعرب الوفد عن سعادته بعودة اللجنة إ� ال عمل بكامل طاقتها مع عدد كب�ي من المشاركني

�ا نهجا شامال 19-دكوف�انقطاع دام ثالث سنوات �سبب و�اء   ف خدمات إنفاذ المل��ة الفك��ة، وضعت ن�ج�ي .  وسع�ا إ� تحسني
ا�ات المحل�ة والوطن�ة فضال عن العمل ع� التو  ي إطار ال�ش

�ــــع و�دخال تعد�الت ع� الس�اسات �ف ع�ة ومبادرات التثق�ف يتضمن الت�ش
ي 

مة بالمشاركة باستمرار �ف ف �ا مل�ت ي مجال المل��ة الفك��ة.  واختتم الوفد كلمته قائال إن ن�ج�ي
بالتعاون مع جميع أصحاب المصالح �ف

وع قانون حق المؤلف الذي ينتظر الموافقة الرئاس ي سن م�ش
�ا �ف عت ن�ج�ي �ة.  لقد مكافحة التقل�د والقرصنة.  ولتع��ز هذە الجهود، �ش

اف بجهودها الفك��ة،  ف حما�ة فعالة من خالل ضمان مكافأة عادلة واالع�ت ي الحاجة إ� حما�ة حقوق المؤلفني
أسس هذا اإلصالح �ف

�ة لحق المؤلف ع� إنفاذ حق المؤلف ع�  كات، مع تع��ز قدرة المفوض�ة الن�ج�ي ي ت�س�ي االمتثال للمعاهدات الدول�ة لل�ش
وكذلك �ف

نت الخاص باللجنة االستشار�ة المعن�ة النحو المناسب �ا عن تقديرە أ�ضا ألن األمانة نظمت الحوار ع�ب اإلن�ت .  وأعرب وفد ن�ج�ي
نت.  ي مكافحة التقل�د والقرصنة ع� اإلن�ت

نت، أقر الوفد بأن   باإلنفاذ �شأن التطورات الجد�دة �ف ومع تحول جل المعامالت ع�ب اإلن�ت
اف�ة إلنفاذ حق المؤلف نظرا إ� أن اإلبداع واالبتكار ل�س لهما حدود وحدود معلنة.  ولذلك أصبح التعاون الجهود المحل�ة قد ال تكون ك

ي هذا الس�اق، أعرب الوفد عن تطلعه إ� 
ف ومقد�ي الخدمات ومكاتب المل��ة الفك��ة أمرا ال مفر منه.  و�ف كاء التجار�ني ف ال�ش الوثيق بني

ي االستفادة من أفضل الممارسات والن
ي اعتمدتها البلدان األخرى للتصدي إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة والتحد�ات القائمة �ف هج اليت

 .  المجال الرق�ي

وأ�د وفد أوغندا الب�ان الذي أد� به وفد الجزائر باسم المجموعة األف��ق�ة، وأ�د للرئ�س دعمه الثابت لضمان نجاح الدورة  .15
ة وشكر األمانة ع� جميع الت ي ستوجه عمل اللجنة.  وشدد الوفد ع� الخامسة ع�ش ات اللوجست�ة للدورة وع� الوثائق اليت حض�ي

ام للمل��ة الفك��ة وشدد ع� أنه من األهم� ي إذكاء االح�ت
ة األهم�ة والدور األسا�ي الذي تؤد�ه اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ �ف

بآل�ة إنفاذ فعالة تتما�ش مع المعاي�ي الدول�ة.  وأشار الوفد إ� أهم�ة وجود  بمكان أن �كون كل نظام من أنظمة المل��ة الفك��ة مدعوما 
ي وفعال إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة من أجل وضع نظام متوازن للمل��ة الفك��ة �دعم و�شجع اإلبداع  ف نظام فعال وغ�ي تمي�ي

ة إلنفاذ هذە الحقوق س�كون عمل�ة ال طائل من ورائها.  وتوقع واالبتكار.  والواقع أن منح حقوق المل��ة الفك��ة دون وجود آل�ات فعال
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ي للدول 
ي تنص ع� أنه ينب�ف الوفد أن تضطلع اللجنة بعملها ع� نحو متوازن وفقا لتوص�ات جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة، اليت

ة األوسع، وال س�ما الشواغل الموجهة نحو التنم�ة، األعضاء أن تتبع إنفاذ المل��ة الفك��ة مع إ�الء االعتبار الواجب للمصالح االجتماع�
.  وأشار  ف ف والمستخدمني ي ذلك �شجيع االبتكارات التكنولوج�ة و��ش التكنولوج�ا لتحقيق المصلحة المتبادلة ل�ل من المبدعني

بما �ف
ف البلدان النام�ة الوفد إ� اهتمامه الرئ��ي باستمرار الحاجة إ� المساعدة التقن�ة الفعالة القائمة ع� الطلب و  �ناء القدرات لتمكني

ها  ي تعزز تط��ر وتط��ر قدراتها التكنولوج�ة فضال عن نقل التكنولوج�ا و��ش والبلدان األقل نموا من تصم�م حقوق المل��ة الفك��ة اليت
ي مجال تك��ن ال�فاءات و�ذكاء الو�ي 

ي بفعال�ة.  واختتم الوفد كلمته داع�ا ال��بو إ� تكث�ف أ�شطتها �ف
ي مجال إنفاذ المل��ة الفك��ة �ف

�ف
 البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا. 

.  وتطلع الوفد إ� إتاحة الفرصة،  .16 ي از�ل باسم مجموعة بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ار�يب وأ�د وفد ش��ي الب�ان الذي أد� به وفد ال�ب
ة للجنة اإلنفاذ، لمواصلة تبادل المعلوما ي خالل الدورة الخامسة ع�ش

ي مجال اإلنفاذ.  و�ف
ت وتنف�ذ أ�شطة المساعدة التقن�ة والتنسيق �ف

ي �ستخدم  نت وتلك اليت هذا الصدد، أعرب الوفد عن اهتمامه الخاص بأ�شطة التعاون واإلجراءات المتعلقة باإلنفاذ ع� اإلن�ت
جد�دة تفتح تحد�ات جد�دة أمام نظام المل��ة التكنولوج�ات الجد�دة.  وأ�د الوفد أن الدينام�ة التكنولوج�ة وظهور التكنولوج�ات ال

ي البيئة الرقم�ة.  ورأى الوفد أنه من ال�ف 
ي تنفذ بها الحقوق و�جراءات اإلنفاذ �ف ي الط��قة اليت

وري الفك��ة ككل، مما يتطلب أ�ضا النظر �ف
ف غ�ي بناء القدرات، إذكاء الو�ي باستخدام التكنولوج�ات الجد�دة لتنف�ذ إجراءات اإلنفاذ، وال س ة والمقاولني كات الصغ�ي �ما دعم ال�ش

ورة ع� رصد البيئة الرقم�ة أو اتخاذ إجراءات اإلنفاذ.  وعالوة ع� ذلك، ورأى الوفد أن من المهم مواصلة تبادل الخ�ب  ات القادر�ن بال�ف
وع با ي مراقبة االتجار غ�ي الم�ش

لسلع وتجارة السلع المقلدة أو المقرصنة، المتعلقة ب�نفاذ الحدود، ونظرا ألن الجمارك تؤدي دورا مهما �ف
امه بالمشاركة  ف ة.  واختتم الوفد كلمته مكررا ال�ت ي هذا المجال خالل الدورة الخامسة ع�ش

أشارت إ� أن ش��ي سوف تتقاسم تجار�ــها �ف
 الفعالة. 

ي أن المشارك .17
ف س�كون لديهم دورة مثمرة وأعرب وفد إندون�س�ا عن تهنئته للرئ�س ونائبيها ع� انتخابهم، وأعرب عن ثقته �ف ني

ي مجال 
ف ع� المساعدة التقن�ة والتنسيق �ف ك�ي ي كلفت بال�ت للغا�ة تحت ق�ادتهم.  وأعرب الوفد عن �ورە الستئناف أ�شطة اللجنة، اليت

ام للمل��ة الفك��ة من أجل مكافحة التقل�د والقرصنة، التعل�م العام و  ي س�اق إذكاء االح�ت
المساعدة والتنسيق إنفاذ المل��ة الفك��ة �ف

ف وتبادل المعلومات حول قضا�ا اإلنفاذ.  وعالوة ع� ذلك،  لتنف�ذ برامج تدر�ب�ة إقل�م�ة ووطن�ة لجميع أصحاب المصلحة المعنيني
ي إنفاذ 

ي من التدر�ب والمساعدة التقن�ة للدول األعضاء للمؤسسات الحكوم�ة المشاركة �ف
شددت إندون�س�ا ع� أهم�ة توف�ي ما �ك�ف

.  وأعرب الوفد عن تطلعه إ� العروض والمناقشات �شأن بنود محددة من ال نت والمجال الرق�ي ي اإلن�ت
مل��ة الفك��ة، وال س�ما �ف

ي أن تكون هذە الدورة مف�دة. 
 جدول األعمال وأعرب عن أمله �ف

ة ال .18 ي الخ�ب
ي الرئ�س ع� انتخابهم وأعرب عن ثقته ال�املة �ف ي ا�تسبها والق�ادة المقتدرة وهنأ وفد با�ستان الرئ�س ونائيب يت

ي �قوم  ي ظل توجيههم.  وأشار الوفد إ� اهتمام اللجنة بتبادل المعلومات وأ�شطة التوع�ة اليت
واعتقادە بأن النت�جة المرجوة ستتحقق �ف

ي مجال اإلنفاذ، ح�ث �س� با�ستان جاهدة 
ات الوطن�ة �ف ة ع� تبادل الخ�ب لتط��ر نظام إنفاذ بها األعضاء.  وعلق الوفد أهم�ة كب�ي

ي مجال إنفاذ حقوق المل��ة 
قوي.  وأبلغ الوفد اللجنة بأن المنظمة الوطن�ة للجمارك ووكاالت إنفاذ القانون تعمل ع� تط��ر التعاون �ف

تيبات المؤسس�ة �شأن س�اسات و  أنظمة الفك��ة مع تخص�ص إدارات لإلنفاذ.  ولذلك تطلع الوفد إ� التجارب الوطن�ة المتعلقة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة فعالة.  وأعرب الوفد عن تقديرە لمبادرة تبادل 

إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف
ي  ف اإلنفاذ الوطن�ة، اليت ف ع� ص�اغة قوانني ك�ي ي تقدمها ال��بو، مع ال�ت �ع�ة اليت  المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بالمساعدة الت�ش

ي مجال إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ست
ة بالنسبة للوفد.  واغتنم الفرصة لالستفادة من تجارب الدول األخرى �ف كون ذات أهم�ة كب�ي

ي تقدمها ال��بو  �ع�ة اليت ي استخدمتها.  وأعرب الوفد عن تطلعه إ� المساعدة الت�ش ي والتكنولوج�ات الجد�دة إلنفاذ المل��ة الفك��ة اليت
�ف

�عاتها الخاصة ب�نفاذ المل��ة الفك��ة مع تع��ز إنفاذ المل��ة الفك��ة كمؤسسة.  وأعرب الوفد عن تطلعه إ� با�ستان لتط ��ر ��ش
ي با�ستان.  ورحب أ�ضا 

ي مجال بناء القدرات وتقد�م ال��بو المساعدة التقن�ة لتع��ز نظام إنفاذ المل��ة الفك��ة �ف
استمرار التعاون �ف

ف الدول األعضاء لجعل باستخدام التكنولوج�ات  الجد�دة إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة وأعرب عن توقعه ب�جراء مناقشات �شطة بني
ي كل بلد ع� حدة.  وأعرب الوفد عن 

اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ دل�ال أ��� إنتاج�ة لمعالجة قضا�ا إنفاذ المل��ة الفك��ة �ف
ي مصلحة المنظمة فحسب، بل تطلعه إ� إجراء الم��د من المناقشات ا

ي من شأنها أن تحقق نتائج مقبولة للجميع، وهو ما ال �صب �ف ليت
ي مصلحة جميع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة. 

 �ف

ي إطار البند  .19
اء وثالث حلقات نقاش �شأن مختلف  31من جدول األعمال، استمعت اللجنة إ�  6و�ف عرضا من عروض الخ�ب

 ).  WIPO/ACE/15/11إ�  WIPO/ACE/15/3بنود برنامج العمل (الوثائق 

ي إطار بند برنامج العمل  .20
ات�ج�ة " تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بأ�شطة التوع�ألف و�ف ة والحمالت االس�ت

ي موض�ع واحد، ال س�ما الشباب، طبقا 
ف عامة الجمهور، وتم تجميع العروض �ف ام للمل��ة الفك��ة بني بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت

ها من األول��ات.   ألول��ات الدول األعضاء التعل�م�ة وغ�ي

ي إطار موض�ع "المنتجات أو األ�شطة الخاصة ب�ذكاء الو�ي لدى ال .21
ي دول أعضاء و�ف

ي ال��بو"، عرضت ثمائف
دول األعضاء �ف

اءات  ي الدانمرك" من قبل المكتب الدانمر�ي لل�ب
ة لمكافحة التقل�د �ف :  "أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي تجار�ــها.  وشملت العروض ما ��ي
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ي أو ي ي منتجات مقلدة منكم! والعالمات التجار�ة؛ " ال �ش�ت ي ال�ابان بعنوان "من قبل حملة حديثة لمكافحة التق بيع أو �ش�ت
ل�د �ف

اءات  ؛ "أحدث أ�شطة إذكاء )CEMAPI(؛ و" مركز ما�ي للنهوض بأ�شطة إذكاء الو�ي للمل��ة الصناع�ة  (JPO)مكتب ال�ابان لل�ب
مل��ة من قبل المركز الما�ي للنهوض بالمل��ة الصناع�ة؛ و" إجراءات المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة لحما�ة حقوق ال "الو�ي 

ي اضطلعت بها مؤخرا الوكالة الوطن�ة للمل��ة  الفك��ة و�نفاذها "من قبل المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة؛" أ�شطة التوع�ة اليت
ي الن�جر "من إعداد الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار (

) الن�جر؛ حملة التوع�ة AN2PIالصناع�ة وتع��ز االبتكار �ف
��ة والتعل�م  2020/21ة الفك��ة بالمل�� ي عمان" من قبل وزارة ال�ت

ف واآلباء والمجتمعات المحل�ة �ف لفائدة طالب المدارس والمدرسني
ف  ي الفلبني

ف والو�ي �ف ي عمان؛ و "مواقف المستهل�ني
" مجموعة أدوات ال��بو للدراسة االستقصائ�ة -�ف النتائج والدروس المستفادة من ��ش

ف "من قبل مك ف للمل��ة الفك��ة (للمستهل�ني ي تضطلع IPOPHLتب الفلبني ي تا�لند " اليت
) و" أ�شطة التوع�ة بالمل��ة الفك��ة الحال�ة �ف

 . WIPO/ACE/15/9بها إدارة المل��ة الفك��ة، وزارة التجارة، تا�لند.  وأش�ي إ� الوث�قة 

 . �ات المتحدة األم��ك�ةالجمهور�ة الدومين�ك�ة والتف�ا والوال د و من وف مع مداخالت اتمناقشت ذلك وتل .22

تيبات المؤسس�ة �شأن س�اسات  .23 ي إطار البند باء من برنامج العمل "تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
و�ف

ي 
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة وشاملة وفعالة"، جمعت العروض �ف

 وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف
 موضوعات.  ستة

نت"، عرض الدكتور غ��تانو   .24 تيبات المؤسس�ة لمعالجة التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت ي إطار موض�ع "ال�ت
ديتا،  و�ف

ي صناعة 
ي كل�ة ك��ن ماري بجامعة لندن، بعنوان "دراسة عن التعدي ع� حق المؤلف �ف

ة أو�، مركز دراسات القانون التجاري �ف محا�ف
ي الوث�قة 

 . WIPO/ACE/15/4ألعاب الف�ديو".  وترد الدراسة �ف

�ا. وفود ش��ي والمكس�ك و بمداخالت من  اتوتلت ذلك مناقش .25  ن�ج�ي

ي إطار الموض�ع .26
نت:   و�ف تيبات الوطن�ة للتصدي للتعد�ات ع� المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت ذاته، عرضت دولتان عضوان ال�ت

ي جمهور�ة كور�ا" من قبل وزارة الثقافة 
نت �ف ي مجال اإلنفاذ ع� اإلن�ت

ي تحققت مؤخرا �ف "تداب�ي إنفاذ حق المؤلف واإلنجازات اليت
ي إسبان�ا" من قبل المدي��ة وال��اضة والس�احة) جمهور�ة كور�ا؛ و "اإلجر 

ي �ف
ي البيئة الرقم�ة والتنظ�م الذائت

اء اإلداري لمكافحة القرصنة �ف
ي الوث�قة 

ي إسبان�ا.  وُجمعت هذە المساهمات �ف
 . WIPO/ACE/15/5الفرع�ة للمل��ة الفك��ة، وزارة الثقافة وال��اضة �ف

 كين�ا وأوز�كستان.   يمع مداخلة من وفد وتلت ذلك مناقشات .27

ي إط .28
ي مكافحة و�ف

از�ل�ة �ف ار موض�ع "تنسيق إنفاذ المل��ة الفك��ة"، عرضت سبع دول أعضاء تجار�ــها التال�ة:  "الجهود ال�ب
ي 

ي ش��ي �ف
القرصنة وجرائم المل��ة الفك��ة" من إعداد الوكالة الوطن�ة للرقابة ع� الحدود "دور وتج��ة الدائرة الجمرك�ة الوطن�ة �ف

؛ "المبادرات الحكوم�ة وتع��ز التعاون وتوسيع نطاق أ�شطة التوع�ة تنف�ذ التداب�ي الحدود�ة" م ي ش��ي
ن قبل دائرة الجمارك الوطن�ة �ف

طة التكنولوج�ا  ي شعبة �ش
ي كازاخستان؛ "إجراء تحقيق رئ��ي �ف

ي للمل��ة الفك��ة �ف ي كازاخستان" من قبل المعهد الوطيف
والتوع�ة �ف

ي المكتب ال�وري 
ي إنفاذ والتصم�م المنشأة حديثا �ف

للمل��ة الفك��ة" من قبل المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة)؛ و "دور الن�ابة العامة �ف
ي الممل�ة

ام المل��ة الفك��ة �ف ي اح�ت
ي جمهور�ة كور�ا؛ و "برنامج موظ�ف

ي جمهور�ة كور�ا" من قبل وزارة العدل �ف
 حقوق المل��ة الفك��ة �ف

ي الع���ة السعود�ة" من قبل الهيئة السعود�ة لل مل��ة الفك��ة)؛ و "عمل برنامج مراقبة الحاو�ات التابع لمكتب األمم المتحدة المعيف
منظمة الجمارك العالم�ة �شأن حقوق المل��ة الفك��ة" من قبل برنامج مراقبة الحاو�ات.  وجمعت هذە -بالمخدرات والج��مة

ي الوث�قة 
 .  WIPO/ACE/15/6المساهمات �ف

ي باراغواي، فرناندو خاراس�س لور، مدير عام اإلنفاذ، المدي��ة الوطن�ة للمل� وعقدت حلقة نقاش �سقها الس�د  .29
�ة الفك��ة �ف

 من وفد با�ستان.  بمداخلة

نت والمادي)"، دراسة عن دور نظام أسماء الحقول  .30 ي إنفاذ المل��ة الفك��ة (ع� اإلن�ت
ي إطار الموض�ع "دور الوسطاء �ف

و�ف
ي إنفاذ حق المؤلف ع� اإلن

نت " (الوث�قة ومشغل�ه �ف ) من إعداد الس�د دين العالمات، النائب المدير WIPO/ACE/15/7�ت
نت، لوس أنجلوس، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، والدكتور ب��ان  ، التحالف من أجل المساءلة ع� اإلن�ت ي

التنف�ذي والمستشار القانوئف
.  و�اإلضافة إ� ذلك،  نورماند�ماند�ما�سك، محا�ي القانون، نورماندينوجيوفس�ي وأمبون، ف ي جامعة برلني

، وأستاذ فخري �ف ف �ك، برلني �ش
ي الممل�ة المتحدة 

ي األسواق �ف
ي لمواجهة جرائم المل��ة الفك��ة �ف

: نهج تعاوئف ي
استمعت اللجنة إ� خمسة عروض:  " التعامل الحق��ت

-رابطة العالمات التجار�ة األورو��ة-نظور الهدف"من قبل مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة، الممل�ة المتحدة؛" م
ة؛ "منظور صناعة الموس��ت المسجلة  ف ي مكافحة التقل�د" بهدف الرابطة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي

نت �ف "دور وسطاء اإلن�ت
ي مكافحة القرصنة" من قبل االتحاد الدو�ي لصناعة الفونوغرامات 

نت �ف "معالجة االمتثال الجمر�ي  ؛ و (IFPI)�شأن دور وسطاء اإلن�ت
ي الصناعة ال��حة

كارد (DHL)خدمات -�ف كة ماس�ت كارد لمنع التعدي ع� المل��ة الفك��ة " من قبل �ش كة ماس�ت ؛ و" مبادرات �ش
ي 

 .  WIPO/ACE/15/8الدول�ة.  وجمعت هذە المساهمات �ف
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، االقت .31 ي
ي وس�اسائت

صاد غ�ي المادي، اإلدارة العامة للسوق الداخل�ة وعقدت حلقة نقاش �سقها الس�د ت�م ترنر، مسؤول قانوئف
ة والمتوسطة (المدير العام كات الصغ�ي  . األورو��ة، بروكسلالمفوض�ة ) غرو والصناعة ور�ادة األعمال وال�ش

.  مكتب االتحاد األورو .32 ف ي إنفاذ المل��ة الفك��ة"، استفادت اللجنة من مساهمتني
ي إطار موض�ع "التكنولوج�ات الجد�دة �ف

ي و�ف ئب
مستجدات عن مكافحة -وعرض " الفرص التكنولوج�ة الجد�دة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها (EUIPO)للمل��ة الفك��ة 

ف من  مجموعة تنسنتقدمت المنتجات المقلدة من خالل تكنولوج�ا سلسلة ال�تل "، و  ي الصني
عرضا عن "ت�س�ي حما�ة حق المؤلف �ف

".  و  ي ي الوث�قة خالل االبتكار التكنولو�ب
 . WIPO/ACE/15/10ُجمعت هذە المساهمات �ف

�ا وجنوب أف��ق�ا د  و وفالس�د ماركس و من  مع مداخالت وتلت ذلك مناقشات  .33  . كين�ا والن�جر ون�ج�ي

ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة"، قدمت ثالثة عروض �شأن المواضيع التال�ة:  "األوامر  .34
ي إطار موض�ع "الفصل �ف

و�ف
ي الزج��ة الحي

ي الهند" من قبل الس�دة برافيبا سينغ، شعبة المل��ة الفك��ة، المحكمة العل�ا �ف
ها من سبل االنتصاف الزج��ة �ف ��ة وغ�ي

؛ "العمل الذي اضطلعت به الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة مؤخرا �شأن التع��ض عن التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة"  دل�ي
�عات (AIPPI)ول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة الذي قامت به الجمع�ة الد ؛ و "عمل الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة �شأن تنسيق ��ش

ي الوث�قة INTAاألوامر الزج��ة األول�ة" من قبل الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة (
).  وُجمعت هذە المساهمات �ف

WIPO/ACE/15/11 . 

امعة باسم عوض، قاض سابق، محكمة االستئناف، م�، وأستاذ، كل�ة الحقوق، جالدكتور حلقة نقاش �سقها وتلت ذلك   .35
الجمع�ة األورو��ة  وممثل كين�ا و�ا�ستان والوال�ات المتحددة األم��ك�ة وأوز�كستانمن وفود   أونتار�و الغ���ة، مع مداخالت

 . (AIM) للعالمات

ي إطار البند ج�م من برنامج العمل "تبادل المعلومات حول .36
ي تقدمها  و�ف �ع�ة اليت التجارب الوطن�ة الخاصة بالمساعدة الت�ش

ي التقال�د القانون�ة 
ي ترا�ي مواطن المرونة، مستوى التنم�ة، واالختالف �ف ف اإلنفاذ الوطن�ة اليت ف ع� ص�اغة قوانني ك�ي ال��بو، مع ال�ت

ي ا
لحسبان ووفقا ألول��ات الدول األعضاء"، لم تقدم واحتمال إساءة استعمال إجراءات اإلنفاذ، مع أخذ المصلحة االجتماع�ة األعم �ف

ي الحد�ث عن هذا الموض�ع. 
 األمانة أ�ة وثائق نظرا لعدم تعب�ي أي دولة عضو عن رغبتها �ف

ي إطار البند دال من برنامج العمل " تبادل القصص الناجحة �شأن خدمات تك��ن ال�فاءات وخدمات الدعم المقدمة من  .37
و�ف

ف طبقا للتوص�ات المعن�ة ال��بو ألغراض تنف�ذ أ ف الوطنيني ي واإلقل��ي لفائدة الوكاالت والموظفني �شطة التدر�ب ع� الصع�دين الوطيف
 من جدول أعمال التنم�ة ووال�ة اللجنة "، وتم تقاسم تج��ة وطن�ة واحدة وتج��ة إقل�م�ة واحدة. 

ي دعم ال��بو أل�شطة بن .38
ي إطار موض�ع " التجارب الوطن�ة واإلقل�م�ة �ف

ام للمل��ة الفك��ة "، و�ف ي مجال إذكاء االح�ت
اء القدرات �ف

 " ي
ي جرائم المل��ة الفك��ة ومالحقتها الستخدامها �ف

وقدم متكلمان عروضا عن "تخص�ص مواد ال��بو التدر�ب�ة المتعلقة بالتحقيق �ف
، وأستاذ القانون والرئ�س، و�رنامج التدر�ب ا ي

انا؛" منشور ألبانو "من قبل الدكتور مار�انا كابا�توائف ، والمدرسة األلبان�ة للقضاة، ت�ي ألو�ي
ال��بو حول قضا�ا إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة " الذي أعدە الدكتور باسم عوض، قاض سابق، محكمة االستئناف، م�، وأستاذ، كل�ة 

 . WIPO/ACE/15/3الحقوق، جامعة أونتار�و الغ���ة، لندن، كندا.  استندت المناقشات إ� الوث�قة 

 . وفدي الهند والن�جر وتلت ذلك مناقشات بمداخالت من  .39

ي مجال إذكاء  WIPO/ACE/15/2من جدول األعمال، وعرضت األمانة الوث�قة  7تحت البند  .40
�شأن أحدث أ�شطة ال��بو �ف

ان�ة  ف نامج وم�ي شادا ب�ب ام للمل��ة الفك��ة، اس�ت  2.3من جدول أعمال التنم�ة، والنت�جة المرتقبة  45، والتوص�ة 2020/2021االح�ت
ي 
ام للمل��ة الفك��ة".  وتعرض الوث�قة المساعدة التقن�ة �ف ف �شأن إذكاء االح�ت ام للمل��ة  "الحوار والتعاون الدوليني مجال إذكاء االح�ت

ف ب�نفاذ  فني
�
ف المكل �ع�ة وخدمات التدر�ب والتوع�ة المقدمة للموظفني ي إطارها المساعدة الت�ش

ي �شمل الخدمات المطل��ة �ف الفك��ة، اليت
ي و  ي السلطة القضائ�ة.  و�شمل الوث�قة أ�ضا أ�شطة تر�ي إ� ز�ادة تع��ز التعاون الدو�ي المنه�ب

ف وموظ�ف الفعال مع سائر القوانني
المنظمات الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والقطاع الخاص من أجل ضمان نهج متوازن وشفاف.  كما ساهمت شعبة المل��ة 

ام للمل��ة الفك��ة.  وأشارت إ� ي مجال إذكاء االح�ت
ي عدد من منشورات ال��بو عن آخر التطورات �ف

 الفك��ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة �ف
�كة، إن ُوجدت، والبلدان المشاركة، وموجز عن أن وصف   ي الوث�قة مرفوق بمعلومات عن المكان والمنظمات ال�ش

كل �شاط وارد �ف
ي تلك الوث�قة. 

نامج بأ�مله.  وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة �ف  أهداف النشاط، ورابط إ� موقع ال�ب

ي إطار البند  .41
ي أد�األعمال، عقب الب�انات ال من جدول 8و�ف ، اتفقت اللجنة ع� مواصلة وفدا الهند وت��ن�داد وت��اغو بها  يت

ي الموضوعات التال�ة: 
ة، �ف ي دورتها السادسة ع�ش

 النظر، �ف
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ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء  • تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بأ�شطة التوع�ة والحمالت االس�ت
ف الجمهور  ام للمل��ة الفك��ة بني ها من االح�ت  ألول��ات الدول األعضاء التعل�م�ة وغ�ي

�
، طبقا

�
عموما والشباب خصوصا

 األول��ات

تيبات المؤسس�ة �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة،  • تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة وشاملة و 

 فعالةبما �ف

ف ع� ص�اغة  • ك�ي ي تقدمها ال��بو، مع ال�ت �ع�ة اليت تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بالمساعدة الت�ش
ي ترا�ي مواطن المرونة ومستوى التنم�ة واختالف التقال�د القانون�ة واحتمال إساءة استعمال  ف اإلنفاذ الوطن�ة اليت قوانني

ي الحسبان و�التوافق مع أول��ات الدول األعضاءإجراءات اإلنفاذ، مع أخذ المصلحة اال 
 جتماع�ة األعم �ف

تبادل القصص الناجحة �شأن خدمات تك��ن ال�فاءات وخدمات الدعم الُمقدمة من ال��بو ألغراض تنف�ذ أ�شطة  •
ف طبقا للتوص�ات المعن�ة من  ف الوطنيني ي واإلقل��ي لفائدة الوكاالت والموظفني أجندة التدر�ب ع� الصع�دين الوطيف

 التنم�ة ووال�ة لجنة اإلنفاذ

 

 

 [نها�ة الوث�قة]
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