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 2018تقر�ر منتدى الویبو لقضاة امللكية الفكریة لعام 

 القضائیة الهیئاتتعز�ز احلوار أ�فقي بني 

طلب ا�ول أ�عضاء ٕالقامة حوار بني القضاة، من ٔأ�ل متكني أ�وساط  منتدى الویبو لقضاة امللكية الفكریةیليب ٕا�شاء 
القضائیة ودمعها لتوا�ه �ىل حنو ٔأفضل الت�د�ت الناش�ئة عن �زاید �دد املسائل اجلدیدة املثارة يف قضا� امللكية الفكریة. 

ه�م املشرتك ف� بني الهیئات القضائیة وهيدف املنتدى ٕاىل توفري منصة لتبادل املعلومات واملامرسات �شأٔن املسائل ذات �
 الوطنیة، مع ��رتاف بتنوع الهیألك القضائیة دا�ل أ�طر القانونیة و�قتصادیة الوطنیة املمتزية.

 .2018نومفرب  9ٕاىل  7الفرتة من  يفوقد عقد املنتدى �فتتا� يف مقر املنظمة العاملیة للملكية الفكریة يف جنیف، 

 لهیلكالرب�مج وا

 تضمن املنتدى عرش �لسات موسعة، مبشاركة فعا� من احلضور، واس�تكشف املواضیع التالیة:
 دور القضاء يف تطو�ر قانون امللكية الفكریة وقمية احلوار �رب الوطين؛ -
 وعقد �لسات منفص� عن القضا� الناش�ئة يف جماالت الرباءات والعالمات الت�اریة وحق املؤلف؛ -
  حمامك امللكية الفكریة ٔأو يف الهیئات القضائیة؛والتخصص يف -
 وس�بل �نتصاف من التعدي �ىل امللكية الفكریة �ىل إالنرتنت؛ -
 ئیة يف ا�هنج �شأٔن س�بل �نتصاف؛والسلطة التقد�ریة القضا -
 ات القضائیة؛كفاءوبناء ال -
 لفكریة.ودور القضاء يف تقيمي اعتبارات املصل�ة العامة يف جمال امللكية ا -

أ�ربعة ومو�ه النقاش واملشاركني من ٔأعضاء جلنة النقاش تعظمي �س�تفادة من احلوار ف� بني ل وقد مصم هیلك ا�ورات 
 تعز�ز الفرص ملواص� النقاش والتواصل الش�بيك �ىل هامش املنتدى.و احلضور، 

وبلجیاك من الب�ان التالیة: ٔأسرتالیا ومه  ،النقاشٔ�عضاء يف جلنة وقد شارك ثالثة وثالثون قاضیًا مكو�ني للنقاش ٔأو 
و�ا� والهند والیا�ن والتفيا ولبنان واملكس�یك ؤأملانیا وا�اكمريون وكندا والصني و�وس�تار�اك والسلفادور وفر�سا  والربازیل
واململكة املت�دة  بیة املت�دةو�یلند وإالمارات العر  وسو�رساوجنوب ٔأفریقيا ورصبیا ومجهوریة �ور� والفلبني وبريو وهولندا 

 .ؤأوروغواي والوال�ت املت�دة أ�مر�كية

يف جمال القضاء، اقترص احلضور يف املنتدى �ىل ٔأعضاء الهیئات القضائیة،  قرانبني ا�ٔ  �ىل ٕاقامة حوار مفتوح اً و�شجیع
. وقد بلغ ، حي� انطبق ذ�الفكریة �ىل ٔأعضاء الهیئات ش�به القضائیة اليت �شارك بفعالیة يف الفصل يف مناز�ات امللكيةو 

 ب�ًا. 64قاضیًا من  119ٕاجاميل �دد القضاة املشاركني يف املنتدى 
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للمشاركني احلریة املطلقة يف اس�ت�دام ٔأي معلومات ُعرضت �الل ٔأي اكن  ملنتدى "قا�دة دار �شا�م".وقد طبق ا
 ٓ خر. وحتدث املت�دثون بصفهتم الشخصیة، حيث ٔأعربوا املناقشات دون الكشف عن هویة ٔأو ان�ء ٔأي مت�دث ٔأو مشارك أ

 یبو ٔأو ا�ول أ�عضاء يف الویبو.عن أٓراهئم الشخصیة اليت ال تتفق �لرضورة وأٓراء ٔأمانة الو 

 زيیة والروس�یة والصینية والعربیة والفر�س�یة) مع توفري الرتمجة الفوریة.لكنتدى �ست لغات (إالس�بانیة وإالنوعقد امل 

 ستشاري للویبوفریق القضاة �

أ��د املنتدى حتت قيادة وبتوجيه من فریق القضاة �ستشاري التايل: ٔأ�بیلبینيت، قاضیة سابقة يف حممكة ٔأسرتالیا الفدرالیة، 
ظيب، إالمارات العربیة  س�یدين، ٔأسرتالیا (الرئيسة)؛ محمد محمود الكاميل، املد�ر العام ملعهد التدریب وا�راسات القضائیة، ٔأبو

غوا�سو، وز�ر  ٕایتلني ماتیو ت�دة؛ �ولني بريس، قاض �حملمكة العلیا يف ٕانلكرتا وویلز، لندن، اململكة املت�دة؛ ٕاد�اردوامل 
حممكة �س�تئناف، مونتيفيدیو، ٔأوروغواي؛ �وس جرابینسيك، قاض مبحمكة العدل الفيدرالیة، ٔأملانیا؛ لو�س يت. هارمس، 

يف جنوب ٔأفریقيا سابقًا، بلومفونتني، جنوب ٔأفریقيا؛ يك ووجوجن، قاٍض مبحمكة  �ئب رئيس حممكة �س�تئناف العلیا
 -، قاضیة سابقة مبحمكة النقض، �ر�س، فر�سا؛ مار� روینا مود�س�تويامار  داجيیون العلیا، مجهوریة �ور�؛ ماري فرا�سواز

ٕایلونغوي، رئيس احملمكة �بتدائیة، �وندي ٕا�كونو،  اندمي سان بیدرو، رئيسة احملمكة إالقلميیة، مانیال، الفلبني؛ ما�س المربت
ٔأومايل، قاضیة دا�رة، حممكة �س�تئناف �حتادیة، واش�نطن العامصة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية؛  ا�اكمريون؛ �یثلني

 الهند؛ ش�ميزيومامنوهان سينغ، رئيس جملس اس�تئناف امللكية الفكریة، نیودلهيي ؛ قاض سابق �حملمكة العلیا يف دلهيي، 
اكیوان، قاضیة، �ئبة رئيس حممكة  و�ملكية الفكریة، طو�یو، الیا�ن؛ القضاة سابقا، احملمكة العلیا لل هیئة ميساو، رئيس 

 س�تئناف الت�اریة، بلغراد، رصبیا.الشعب العلیا، بی�ني، الصني؛ فيس�نا تودوروفيتش، قاضیة مبحمكة �

 ملخص املنتدى

 �رحيب لكمة

نتدى الس�ید بونتكوي، املستشار القانوين للویبو. ؤأقر الس�ید بونتكوي �لتنوع املمثل يف احلضور، ا�ي یضم قضاة افتتح امل 
ممن �متتعون �س�نوات �دیدة من اخلربة يف جمال �سویة مناز�ات امللكية الفكریة وأٓخر�ن ممن تعرضوا مؤخرًا ملناز�ات يف جمال 

ٔأن �ددًا من القضاة املشاركني ینخرطون بفعالیة يف تعز�ز هیئاهتم القضائیة الوطنیة،  امللكية الفكریة. والحظ الس�ید بونتكوي
 سواء عن طریق تعز�ز ٔأنظمة ٕادارة احملامك ٔأو إالسهام يف مواص� تثقيف زمالهئم من القضاة.

ه جيمع بني ٔأ�شطة الویبو ووصف الس�ید بونتكوي ا�هنج اجلدید ا�ي تتبعه الویبو يف إالدارة القضائیة للملكية الفكریة، بأٔن
طوی� أ�مد يف جمال بناء القدرات القضائیة وهنج ٔأكرث توسعًا ؤأكرث مهنجیة للتعاون مع الهیئات القضائیة الوطنیة. ؤأوحض ٔأن 
 ذ� سيشمل تنظمي منرب س�نوي �املي للقضاة يك تتاح هلم الفرصة لتبادل املامرسات املفيدة �شأٔن وضع قوانني للملكية الفكریة
وتطبیقها وتطو�ر الوظائف القضائیة ووضع ش�بكة للزمالء القضائیني ا�ولیني. كام ٔأشار الس�ید بونتكوي ٕاىل ٔأن الویبو تعمل 

�الیًا �ىل ٕا�شاء مورد للمعلومات �املي ومفتوح وجماين �رب إالنرتنت لیتيح �طالع �ىل القرارات القضائیة عن 
 الفكریة. امللكية
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�لتأٔ�ید �ىل ٔأن هدف املنتدى هو ٔأن �س�تفيد القضاة املشار�ون من تبادل املعارف والرؤى عن واختمت الس�ید بونتكوي 
ٔأحاكم القضاء وأ�نظمة القضائیة املتطورة يف مجیع ٔأحناء العامل، لكنه شدد �ىل ٔأن ا�هنج القضائیة الوطنیة لقضا� امللكية 

یة والس�یاق �قتصادي ذ� التقالید القانون  الفكریة تتوقف �ىل الظروف املمزية اخلاصة �لك ب�، مبا يف
 الس�یاس�یة. وأ�ولو�ت

 اخلطاب اخلاص ا�ي ٔألقاه املد�ر العام

وصف املد�ر العام للویبو، الس�ید فرا�سس غري، املشهد ا�ويل احلايل للملكية الفكریة وا�ور ا�ي تضطلع به الویبو. 
س�نوات املاضیة: ٔأوًال، �زاید الطلب �ىل امللكية الفكریة يف مجیع  والحظ وجود ثالثة اجتاهات متواص� �ىل مدار العرش

ٕاذ اكن منشأٔ كریة، ٕانتاج امللكية الفيف  غرايفاجلتحول ال ٔأحناء العامل، �ىل وترية ٔأكرب من وترية ا�منو يف �قتصاد العاملي؛ و�نیًا، 
ش�یًا مع �جتاهات ا�ميوغرافية و�قتصادیة ومع �م، 2017أٓس�یا يف �ام هو من ٕاجاميل امللكية الفكریة % 60زید �ىل ما �

شلك �امًال ٔأساس�یًا للتغیري يف ا�متع. �  يتمللكية الفكریة الاد يتعق �زاید املؤرشات أ�خرى ٕالنتاج التكنولوجيا؛ و�لثًا، 
ل امللكية الفكریة، یتسم د الهیلك الوطين ومتعدد اجلوانب ومتعدد أ�طراف ا�ي ینشئ الزتامات يف جمايو�ٕالضافة ٕاىل تعق 

 .هٔأساس�لتعقيد يف موضوع امللكية الفكریة ذاته 

ؤأعطى املد�ر العام حملة �امة عن ٔأعامل الویبو، ال س�� يف جماالت ٔأنظمة امللكية الفكریة العاملیة وبناء القدرات وصون البنية 
معاهدة متعددة أ�طراف. والحظ  26العامل، واالئ�ن �ىل التحتیة التقنیة اليت �ربط ماكتب امللكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء 

املد�ر العام املصاعب اليت تعرتض �الیًا معلیات وضع املعایري يف لك النظام املتعدد أ�طراف، مشريًا ٕاىل التناقض بني الوترية 
نتي�ة للعوملة. ورٔأى ٔأن ا�متع ا�ويل  البطیئة اليت �سري �لهيا وضع املعایري اجلدیدة واحلا�ة املاسة ٕاىل ٕا�داد معایري دولیة

س�یحتاج ٕاىل معاجلة مسائل �مة، تلوح �لفعل �ىل أ�فق، نتي�ة للتحوالت التكنولوجية اليت جتري يف لك ا�متعات 
 و�قتصادات يف مجیع ٔأحناء العامل.

�ر يف املس�تقبل حقوق امللكية الفكریة يف واعترب املد�ر العام اجلهاز القضايئ عنرصًا �امً يف وضع إالطار ا�ويل ا�ي س�ید
�قتصاد العاملي. ویوا�ه العدید من الب�ان قضا� �دیدة يف جمال امللكية الفكریة �سبب عوملة أ��شطة �قتصادیة. ويف 

ا، هناك نفس الوقت، نتي�ة للوترية الرسیعة اليت �سري �لهيا التحوالت التكنولوجية اليت ال �متكن الترشیعات من موا�بهت
تباطؤ س�یايس يف موا�ة هذه املسائل اجلدیدة. مما یعين ٔأن السلطة القضائیة بصدد ٔأو يه �لفعل يف بعض أ�ما�ن يف اخلط 

 أ�ول ٔأمام هذه املسائل اليت مل حتصل بعد �ىل رد من الس�یاسات الترشیعیة.

ويه وظیفة  -ور املنتدى لتبادل املعلومات واخلرباتويف هذا الس�یاق، رٔأى املد�ر العام ٔأنه یتعني �ىل الویبو �ضطالع بد
�مة يف �امل معومل وٕان اكن ٔأیضًا متنو�ًا �ىل املس�توى الثقايف والس�یايس و�ج�عي. كام ميكن للویبو ٔأن متيض قدمًا �ملعارف 

مك الوطنیة، جبمع بیا�ت جتریبية عن امجلاعیة عن �ا� إالدارة القضائیة للملكية الفكریة وذ� عن طریق القيام �لتعاون مع احملا
�ختالفات يف أ�نظمة القضائیة يف مجیع ٔأحناء العامل. و�شمل ذ� البیا�ت عام تعنیه هذه �ختالفات يف جماالت 

 امك.الس�یاسات املتعلقة �مللكية الفكریة وجحم قضا� امللكية الفكریة والعالقة بني طلبات ومناز�ات امللكية الفكریة ٔأمام احمل

وشكر املد�ر العام القضاة �ىل رد فعلهم إالجيايب ٕازاء أ�عامل القضائیة اجلدیدة للویبو معرً� عن ثقته يف ٔأن �متكن الویبو 
 �لتعاون مع الهیئات القضائیة الوطنیة من تقدمي ا�مع امجلاعي لٕالدارة القضائیة للملكية الفكریة.
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 وان، قاضیة و�ئبة رئيس حممكة الشعب العلیا، الصنياكی و�ا�لكمة الرئيس�یة: أٔلقهتا الس�یدة 

اكیوان، قاضیة و�ئبة رئيس حممكة الشعب العلیا، الصني، لكمة رئيس�یة عرضت فهيا جتارب الصني يف �و ٔألقت الس�یدة 
نة املاضیة التحوالت اليت وقعت يف الصني �الل الثالثني س� �و امحلایة القضائیة حلقوق امللكية الفكریة. وعرضت القاضیة 

 ٕالرساء نظام فعال للغایة للملكية الفكریة، مبا يف ذ� �نضامم ٕاىل املعاهدات ا�ولیة الرئيس�یة املتعلقة �مللكية الفكریة، وسنّ 
مللكية الفكریة" تلبیة ایة االعدید من القوانني واللواحئ اخلاصة �مللكية الفكریة، وٕا�شاء "نظام ذي مسار�ن محل

 الوطنیة. للظروف

ؤأشارت القاضیة ٕاىل ظهور الصني �رائد �املي يف جمايل امللكية الفكریة والتكنولوجيا، ووصفت امحلایة القضائیة حلقوق امللكية 
الفكریة �عتبارها مبدأ� ٔأساس�یًا لالسرتاتیجیة الوطنیة للب� الرامية ٕاىل �شجیع �بتاكر، وحتقيق التمنیة �ج�عیة 

يف تنفيذ س�یاسات متسقة  صنيو ٔأن الرؤیة �سرتاتیجیة لل�ت القاضیة ؤأكدالتنافس�یة ا�ولیة.  قدرةو�قتصادیة، وحفز ال
أٔسيس نظام للتقايض يف جمال ومتوافقة للملكية الفكریة وتأٔ�یدها �ىل تعز�ز نظام �سویة مناز�ات امللكية الفكریة، ٔأ��ا ت

 .�سبيا �الل فرتة قصرية وذي س�یادةفعال مللكية الفكریة ا

و بعض املس�ت�دات أ��رية �ىل الصعید الوطين يف جمال امللكية الفكریة، مبا يف ذ� ٕاصدار حممكة �وعرضت القاضیة 
أ�هداف الرئيس�یة دد حي) 2020-2016ملكية الفكریة يف الصني (ل لبیان عن امحلایة القضائیة ل  2017الشعب العلیا يف �ام 

حتسني صیا�ة و ؛ املتخصصة لكية الفكریةامل ٕا�شاء نظام حمامك  :ا يف ذ�مب ،الفكریةمللكية حامیة التحسني  ةالتدابري الالزمو 
قانون ٕاجرايئ وٕاجراء دراسات عن ؛ التقنیة ائعقلو وحساب أ�رضار والتحقيق يف ا مع أ�د�جبقوا�د امللكية الفكریة اخلاصة 

یضًا التطور املس�متر للم�امك الثالث ا�تصة �مللكية أٔ  رعىناز�ات امللكية الفكریة. وقالت ٕان حممكة الشعب العلیا �حمدد مل 
عرشة املوجودة يف الصني واملعنیة �مللكية الفكریة وٕاهنا تعمل �ىل ٕا�شاء حممكة وطنیة لتجمیع الطعون  سعالفكریة واحملامك الت 

دة �سویة مناز�ات امللكية الفكریة املتعلقة �لرباءات و�ريها من القضا� التقنیة املتعلقة �مللكية الفكریة، هبدف حتسني جو 
 لكية الفكریة توفري تدریباتوفعالیهتا وا�ساقها. ؤأضافت ٔأنه من بني إالجراءات أ�خرى املت�ذة لتحسني �سویة مناز�ات امل 

آلیات اكتشاف قاض ممن �شار�ون يف �سویة مناز�ات امللكية الفكریة، وكذ�  3000ملا �زید �ىل تعز�زیة  حتسني أ
 .ةالتقنی احلقائق

و ٔأنه نظرًا لزتاید ا�ور املهم ا�ي تضطلع به امللكية الفكریة يف �قتصاد العاملي، ال یثري �زاید جحم �والحظت القاضیة 
مناز�ات امللكية الفكریة ا�هشة، مشرية ٕاىل ٔأن �دد املناز�ات اجلدیدة يف جمال امللكية الفكریة اليت تلقهتا احملامك الصینية 

نزاع، مما جيعل عبء قضا� امللكية الفكریة يف الصني ا�ٔكرب  213000زاد �شلك �بري لیت�اوز  2017يف �ام �بتدائیة 
 مللكيةناز�ات امل تغرية الطبیعة امل  مقارنة �لب�ان أ�خرى. ورٔأت ٔأن العدد املزتاید للقضا� اليت تضم ٔأطرافًا ٔأجنبیة یعكس

 .احلدیثة يف �قتصاد العاملي الفكریة

و ٕاىل التعاون الناحج بني حممكة الشعب العلیا والویبو يف اس�تضافة ا�ورات أ�وىل الرئيس�یة عن �سویة �ارت القاضیة ؤأش
ا التطور العلمي والتكنولو� سبهبؤأعربت عن اعتقادها بأٔن الت�د�ت اليت �  2018مناز�ات امللكية الفكریة يف ٔأغسطس 

ة، ؤأن التصدي لها سيتطلب التعاون والتشارك مع رشاكء دولیني. وقالت ٕان ذ� احلايل مشرتكة بني مجیع أ�نظمة القضائی
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س�یكتيس ٔأمهیة �اصة يف س�یاق وترية وجحم التحول املقرتن مبا �سمى الثورة الصناعیة الرابعة، اليت تعید �شكيل الس�بل 
 تثري قضا� �دیدة سيتعني �ىل القضاة اليت یمت من �الل اس�ت�داث �بتاكر وإالبداع واملعرفة، و�رشها واس�ت�دا�ا، واليت

ا�تصني �مللكية الفكریة يف لك ماكن وضعها يف �عتبار. وستتعقد هذه الصعو�ت ٔأیضًا �سبب �زاید �دم الیقني و�دم 
 ني يف السا�ة ا�ولیة.ناش�ئ�س�تقرار ال 

من اخلربات القمية، فٕانه ما �زال ینبغي حتقيق واكتساب قدر �بري من التقدم و ٕاىل ٔأنه رمغ حتقيق الكثري �ؤأشارت القاضیة 
ینبغي تعمل املزید من ا�ٓخر�ن من ٕاذ ، للتمنیة املس�تقبلیة�املیة ٔأمر جوهري رؤیة وجود  بأٔنملزید. ؤأعربت عن اعتقادها ا

دا�ل الب� ٔأو �الل التبادل والتعاون �ىل املس�توى ا�ويل من ٔأ�ل مواص� تطو�ر �سویة مناز�ات امللكية الفكریة سواء 
حتقيق و العاملیة للملكية الفكریة  ومكةيًال فعاًال لتعز�ز حتدیث احل�ار�ه. ورٔأت ٔأن التشارك �ىل الصعید ا�ويل سيشلك سب 

 مس�تقبل مرشق للملكية الفكریة.

 اجللسة أ�وىل: دور القضاء يف تطو�ر قانون امللكية الفكریة وقمية احلوار �رب الوطين

 ائعقو ٕال�داد س�بل التصدي للت�د�ت يف جمال امللكية الفكریة الناش�ئة عن  ةالقضابني  قرانحوار ا�ٔ �قشت اجللسة قمية 
�دیدة مثل: الطبیعة �رب الوطنیة ملناز�ات امللكية الفكریة اليت تنطوي �ىل قضا� �ري خمصصة لب�ان معینة؛ واملناز�ات 

ا�س�توریة؛ والصعو�ت املتعلقة بصیا�ة أ�نظمة أ�ساس�یة؛ لترسي املتعلقة �لتكنولوجيات اجلدیدة؛ والثغرات يف أ�حاكم 
 �ىل التكنولوجيات اجلدیدة اليت مل �رد يف نصوص املرش�ني وتتناولها.

و�لق املشار�ون يف النقاش �ىل قمية �س�تفادة من أ�نظمة القضائیة أ�خرى، بل ؤأیضًا مشاطرة ا�ٓخر�ن الت�د�ت اليت 
ائیة. وجرت مناقشة الطرق اليت ميكن �كون فهيا �جهتاد القضايئ ا�ويل ذا ٔأمهیة. ولوحظ ٔأن فهم �شهدها ٔأنظمهتم القض

املنطق املس�ت�دم يف أ�نظمة القضائیة أ�خرى ميكن ٔأن یعزز الت�لیل ا�ي جيریه القايض والقرار ا�ي یت�ذه، دون ٔأن 
وطنیة متعارضة للمسائل ميكن ٔأن �سا�د القضاة �ىل صیا�ة  یضطر ٕاىل اع�د هذا املنطق ٔأو تطبیقه. والواقع ٔأن فهم هنج

 أٓراهئم اخلاصة بطرق تنطبق �ىل ٔأنظمهتم القضائیة وقد ختتلف عن أ�حاكم القضائیة أ�جنبیة.

وربط القضاة بني ممارسات خمتلفة �ٕالشارة ٕاىل قرارات ٔأجنبیة يف أ�حاكم القضائیة املكتوبة الصادرة عهنم. وذ�رت مناز�ات 
شأٔن �كنولوجيات متقدمة ٔأو مناز�ات مماث� تتعلق بنفس التكنولوجيا ونفس املتناز�ني يف ب�ان خمتلفة، ٔ�مث� حلاالت �زید � 

فهيا اح�ل ٔأن �شري القضاة ٕاىل ٔأحاكم قضائیة ٔأجنبیة. و�قش ٔأیضًا املشار�ون ما ٕاذا اكن من املمكن للقضاة ذ�ر ٔأو اس�ت�دام 
ال �كون مطرو�ة من قبل أ�طراف، حيث تالحظ اختالفات ف� بني أ�نظمة القضائیة املمث�. ٔأحاكم قضائیة ٔأجنبیة �ني 

كام تناولت املناقشة دور املعاهدات ا�ولیة املتعلقة �مللكية الفكریة، مبا يف ذ� اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� 
 املعاهدات يف القرارات الوطنیة. هيا إالشارة ٕاىل هذه�لت�ارة (اتفاق �ریبس)، والظروف اليت ميكن ٔأن تمت ف

ؤأقر املشار�ون بقمية �س�تفادة من أ�حاكم القضائیة أ�جنبیة واس�ت�دا�ا، وشددوا �ىل ٔأمهیة التساؤل عن �یف ميكن ربط 
القضاة ا��ن یعمتدون جتربة نظام قضايئ ٔأجنيب بنظام قضايئ معني وتطبیقها �لیه. ؤأكد املشار�ون �ىل رضورة ٔأن �كون �ى 

�ىل ٔأحاكم قضائیة ٔأجنبیة املعرفة ا�اكفية �لقانون أ�جنيب املطبق ليك حيددوا ما ٕاذا اكن من املمكن مقارنة القوانني؛ ویتعني 
 �لهيم ٔأیضًا فهم س�یاق احلمك القضايئ أ�جنيب املذ�ور و�لفيته، وكذ� الظروف احمللیة للزناع املطروح.
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ار�ون الرغبة العامة يف توفري قا�دة بیا�ت لٔ�حاكم القضائیة يف جمال امللكية الفكریة الصادرة عن أ�نظمة ؤأ�ريًا، الحظ املش
القضائیة يف مجیع ٔأحناء العامل حلل مشلكة �طالع �ىل أ�حاكم القضائیة أ�جنبیة. ولوحظت الت�د�ت املطرو�ة يف هذا 

ائیة الرائدة ٔأو املقنعة يف لك ب�، وكذ� مش�ت اللغة املقرتنة هبا اليت تطرح الصدد، مبا يف ذ� �یفية انتقاء أ�حاكم القض
�ى قراءة أ�حاكم القضائیة أ�جنبیة. �ري ٔأن من املمكن ٔأن �كون موجز للقضیة �للغة إالجنلزيیة مثًال مبثابة ٕاشارة �ىل 

 ذ� یتطلب ٔأوًال �رمجته. أ�قل ٕاىل وجود هذا احلمك القضايئ ویتيح �طالع �لیه، حىت وٕان اكن

 اجللسة الثانیة: معل الویبو يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة

قدمت اجللسة حملة �امة عن �ود الویبو يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة. ؤأشري ٕاىل ٔأن املد�ر العام ٔأ�لن يف 
ميي �دید لٕالدارة القضائیة للملكية الفكریة اس�ت�ابة للطلب املزتاید عن هنج تنظ  2017مجعیات ا�ول أ�عضاء للویبو يف �ام 

املقدم من ا�ول أ�عضاء من ٔأ�ل التشارك مع هیئاهتا القضائیة وف� بيهنا. ورمغ ٔأن إالدارة القضائیة للملكية الفكریة تتبع 
ملعلومات واخلربات عن الت�د�ت املشرتكة، القانون احمليل، فٕان ا�ول أ�عضاء اعتربت ٔأن هناك �ا�ة مزتایدة ٕاىل تبادل ا

وٕاىل دمع بناء القدرات �ىل حنو مزتاید. ویو�ه إالجراءات اليت تت�ذها الویبو لتلبیة هذه احلا�ة الفریق �ستشاري لقضاة 
 ة ملدة س�نتني.عضوًا نطاقًا جغرافيًا وتقنیًا واسعًا حيث خيدمون بصفهتم الشخصی 15الویبو، ا�ي ميثل ٔأعضاؤه البالغ �ددمه 

وقدم املشار�ون عروضًا �شأٔن معل معهد القضاء التابع للویبو واملنشأٔ �دیثًا، وكذ� اجلهود طوی� أ�مد اليت تبذلها ٔأاكدميیة 
الویبو وشعبة ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكریة ومركز الویبو للتحكمي والوساطة. وتقدم خمتلف قطا�ات الویبو معًا مجمو�ة 

ٔ��شطة املرتبطة مب�ال القضاء، مبا يف ذ�: �رامج بناء القدرات التقنیة؛ ومنتد�ت لتيسري احلوار القضايئ �رب واسعة من ا
الوطين؛ ودورات التعمل عن بعد؛ ودمع ٕا�شاء �رامج تعلمي مس�متر يف جمال القضاء؛ وٕاصدار ٔأد� مرجعیة عن مسائل ذات 

ناز�ات؛ وٕاجراء دراسات مقارنة �مع تبادل اخلربات الوطنیة �شأٔن مواضیع مثل ٔأمهیة للم�امك مثل اخلیارات البدی� لتسویة امل 
آلیات إالنفاذ وس�بل �نتصاف؛ وتوفري معلومات عن أ�نظمة القضائیة والقرارات مبا يف ذ� ٕاصدار سلس� �دیدة  أ

 �مو�ات القضا� املتعلقة ٕ�نفاذ امللكية الفكریة.

 ة يف جمال الرباءاتاجللسة الثالثة: القضا� الناش�ئ

تناولت اجللسة �جتاهات الناش�ئة يف قانون الرباءات من منظور ٔأربع مسائل يه: ٔأهلیة حامیة التكنولوجيا الناش�ئة مبوجب 
 اتاكفئات؛ واس�تثناءت�راءة (و�ٔ�خص سالسل الكتل)؛ وتقيمي اخلطوة �بتاكریة من �الل اختبار البداهة؛ ومبدٔأ امل 

 .ةالتنظميی املراجعة

ٔأوًال، اس�تكشفت اجللسة �دود أ�هلیة للحامیة مبوجب �راءة من �الل مناقشة التكنولوجيات الناش�ئة، ال س�� �كنولوجيا 
سالسل الكتل. ولوحظ ٔأن هناك قضا� تتعلق �سالسل الكتل تعرض �لفعل �ىل احملامك يف بعض أ�نظمة القضائیة، حيث 

لفهم ما تعنیه سالسل الكتل. وعند مناقشة بعض الطرق اليت �اجلت من س�یكون من املفيد توفري تدریب قضايئ �شأٔهنا 
�اللها احملامك ٕاىل ا�ٓن املسائل املتعلقة �سالسل الكتل، مت الربط مبسائل قانونیة ٔأخرى مرتخسة �الیًا، مثل ٔأهلیة حامیة 

املشار�ون �لت�د�ت ا�اكمنة يف تقيمي  أ�سالیب الت�اریة مبوجب �راءة، مع مالحظة تنوع ا�هنج الوطنیة لت� املسأٔ�. ؤأقر
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ٔأهلیة امحلایة مبوجب �راءة يف القضا� اليت تتضمن مفاهمي ذات طابع تقين فائق. كام ٔأشاروا ٕاىل التطبیقات املمكنة لتكنولوجيا 
 سالسل الكتل اليت ميكن ٔأن هتم امجلهور.

ة مبوجب �راءة، اس�تكشف املشار�ون �ددًا من وف� خيص متطلبات اخلطوة �بتاكریة للحصول �ىل أ�هلیة للحامی
الت�د�ت اليت یوا�ها القضاة يف ٕاجراء هذا التقيمي، ومن ذ� مثًال: الصعو�ت املتعلقة بتفسري وتقد�ر أ�د� املقدمة من 

 احملمكة؛ وحتدید اخلرباء التقنیني يف جماالت �ارج نطاق �ربة القايض، سواء اكن اختیار هذا اخلبري �رجع ٕاىل أ�طراف ٔأو ٕاىل
خشص من ٔأهل املهنة �شلك حصیح؛ وحتزي إالدراك املتأٔخر، ال س�� يف الظروف اليت �كون فهيا �ا� التكنولوجيا وقت 

التقيمي ٔأكرث تقدمًا من �ا�هتا يف الوقت ا�ي ٔأودع فيه طلب الرباءة. ؤأثري دور القايض يف تطبیق معیار قانوين، مقابل املعیار 
�طالع �ىل �ربات وطنیة يف تقيمي �ختبارات القانونیة لتقيمي البداهة. ومن بني مزا� وضع اختبار للبداهة  العلمي. وجرى

ما یفرضه من الزتام بتقدمي تعلیل قضايئ واحض �شأٔن �یفية تقيمي اخلطوة �بتاكریة، مما �شجع �ىل حتقيق املزید من الشفافية 
 یة ٔأو ٔ�حصاب الرباءات.والیقني القانوين سواء للهیئة القضائ 

وف� خيص املسائل املتعلقة �لتعدي، ٔأجرى فریق اخلرباء حتلیًال �تلف ا�هنج الوطنیة ملبدٔأ املاكفئات �لنظر يف التعدي 
مبنت�ات ال ینطبق �لهيا املعىن احلريف لطلب الرباءة وٕامنا حتل حمل عنارص يف الطلب بواسطة ماكفئات. ؤأعطى املشار�ون 

قاش حملة �امة عن أ�س�باب الس�یاس�یة اليت دفعت بعض أ�نظمة القضائیة ٕاىل اع�د هذا املبدٔأ، �ٕالضافة ٕاىل بدائل يف الن
عن �ختبارات املس�ت�دمة. ولوحظت ٔأو�ه �شابه ف� بني املتطلبات اليت �ددهتا خمتلف احملامك الوطنیة. و�ٕالضافة ٕاىل 

ميكن ٔأن تنشأٔ عن اخلصائص العملیة لعملیات التعدي �ىل الرباءة يف نظام قضايئ الت�لیل القانوين، نوقشت الت�د�ت اليت 
معني، مثل مرور فاصل زمين �بري بني منح الرباءة ومعلیة التعدي وعواقهبا �ىل التكنولوجيا املتطورة، وكذ� ا�ٓ�ر املرتتبة 

 اءات ٔأثناء معلیة تقدمي الطلبات.�ىل ٕاجراء تعدیالت يف طلبات الرب 

ريًا، اس�تكشفت اجللسة اعتبارات الس�یاسة العامة اليت تتعلق �الس�تعراض التنظميي ٔأو اس�تثناء "بوالر". ؤأشار ؤأ�
املشار�ون ٕاىل املبادئ أ�ساس�یة لنظام الرباءات اليت یقوم �لهيا اس�تثناء بوالر. وهتدف هذه املبادئ ٕاىل حتقيق التوازن بني 

كفا� ٔأن �كون �حتاكر املمنوح لصاحب الرباءة حمدودًا زمنیًا وعن طریق  حقوق الرباءات واملصل�ة العامة عن طریق
السامح بدخول املنافسة العامة ٕاىل أ�سواق عند انقضاء الرباءة. وجرى �طالع �ىل بعض أ�مث� �تلف ا�هنج اليت اتبعهتا 

ج وتصد�ر سلع �ارج نظام قضايئ وطين ٔأو حمامك وطنیة يف الفصل يف قضا� تنطوي �ىل منت�ات صیدالنیة أٔساس�یة ٔأو ٕانتا
التخز�ن. وقد تتلقى احملامك طلبات الس�تصدار ٔأوامر قضائیة يف القضا� اليت �كون فهيا توزیع املنت�ات أ�ساس�یة وش�یاكً ٔأو 

تنظر فهيا احملامك  �ارً�، و�كون فهيا ا�اطر املالیة مرتفعة للغایة. ووردت ٔأس�ئ� من احلضور ف� یتعلق �لظروف/املعایري اليت
 املصل�ة العامة يف هذا الت�لیل. ف� خيص الرتاخيص إاللزامية للمنت�ات الصیدالنیة ودور اعتبارات

وردًا �ىل سؤال عن حتدید هویة خشص من ٔأهل املهنة، ٔأشري ٕاىل دراسة ٔأجرهتا الویبو، حتت ر�ایة اللجنة ا�امئة للویبو 
ة �بتاكریة، وفق املفهوم الوارد يف خمتلف أ�طر القانونیة والسوابق القضائیة الوطنیة، ال املعنیة بقانون الرباءات، عن أ��شط

" 3" واملهنجیات املس�ت�دمة لتقيمي اخلطوة �بتاكریة؛ "2س�� العنارص الثالثة التالیة: "تعریف خشص من ٔأهل املهنة؛ "
 ومس�توى اخلطوة �بتاكریة (البداهة).
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 � الناش�ئة يف العالمات الت�اریةاجللسة الرابعة: القضا

بدٔأت اجللسة مبناقشة عن حامیة العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة، �س�تعراض خمتلف أ�طر القانونیة اليت حتمك هذه امحلایة 
�ون يف خمتلف أ�نظمة القضائیة، والت�د�ت اليت یوا�ها ٔأحصاب العالمات الت�اریة �ى ال�س هذه امحلایة. وعرض املشار 

ٔأمث� للعالمات الت�اریة �ري التقلیدیة اليت منحت امحلایة يف ٔأنظمهتم القضائیة مثل �المات الصوت و�المات اللون 
مبا يف ذ� ما ٕاذا اكنت معایري حام�هتا ختتلف عن العالمات التقلیدیة،  راحئة،و�المات املاكن و�المات احلركة و�المات ال

 ات �ري تقلیدیة لغرض التسجیل.والطرق اليت مثلت من �اللها �الم

واكن هناك تبا�ن �بري يف ٔأنواع العالمات الت�اریة اليت �س�تحق امحلایة يف خمتلف أ�نظمة القضائیة. وو�د املشار�ون ٔأساسًا 
من اتفاق �ریبس، ال �ستبعد إالشارات من امحلایة، رشیطة ٔأن �كون قادرة �ىل متیزي سلع �دمات  15مشرتاكً يف املادة 

ة عن �ريها. وعرضت هنج خمتلفة للنظر يف عنرص ا�متیزي، حيث تقتيض بعض أ�نظمة القضائیة وجود طابع ممزي متأٔصل رشك
يف العالمة، بي� ميكن يف ٔأنظمة ٔأخرى، ٔأن �كتسب العالمات الطابع املمزي من �الل �س�ت�دام. و�قش املشار�ون ٔأیضًا 

 �ىل ذ� من أٓ�ر ف� خيص تقدمي ٔأد� �ىل الطابع املمزي املكتسب. ٔأمث� للطبیعة ا�اتیة للمتزي، مع ما یرتتب

كام كشفت ا�راسة �س�تقصائیة عن املواقع الوطنیة عن وجود �رشیع مشرتك يف بعض املناطق اجلغرافية. ويف بعض 
بعض ا�ٓ�ر العملیة احلاالت، �كون ٔأیضًا حامیة العالمات حمكومة �ىل املس�توى إالقلميي، وليس الوطين فقط. ؤأثريت 

الناش�ئة عن منح امحلایة �ىل املس�توى إالقلميي، مثل �ختبارات املكيفة ٕالثبات الطابع املمزي املكتسب يف �دة ٔأنظمة 
 قضائیة وطنیة، ومنح س�بل �نتصاف �رب احلدود مثل أ�وامر القضائیة.

تبارات املصل�ة العامة مع حامیة العالمة الت�اریة، مع واس�تكشفت املناقشة ٔأیضًا الس�بل اليت ميكن من �اللها ٔأن تتعارض اع 
عرض ٔأمث� �تلف الطرق اليت جرى �ستناد فهيا ٕاىل املصل�ة العامة �عتبارها ٔأساسًا لرفض �سجیل �المة جتاریة. 

 فة للنظام العام.كذ�، �قش املشار�ون �یف �اجلت خمتلف أ�نظمة القضائیة العالمات الت�اریة اليت تعترب جهومية ٔأو خمال

وبعیدًا عن الت�لیل القانوين، تبادل املشار�ون بعض الت�ارب املتعلقة �لت�د�ت العملیة يف ��رتاف �لعالمات الت�اریة �ري 
التقلیدیة، يف ٔأنظمة قضائیة ذات مس�تو�ت خمتلفة لل�ربات يف جمال العالمات الت�اریة. ويف بعض أ�نظمة القضائیة اليت 

قانون العالمات الت�اریة �دیثًا �سبيًا، اعترب ٔأن من املالمئ منح امحلایة �مو�ة حمدودة من العالمات الت�اریة  �كون فهيا
حيث �كون اخلربة ٔأو القدرة التكنولوجية لس�ل العالمات الت�اریة �ىل تقيمي العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة �شلك 

 موضوعي حمدودة.

ٔأن اخنفاض �اكلیف �سجیل العالمة الت�اریة �ٕالضافة ٕاىل امحلایة طوی� أ�مد اليت مينحها، قد ؤأ�ريًا، الحظ بعض القضاة 
یدفع الرشاكت ٕاىل طلب حامیة العالمة الت�اریة لعالمات جتاریة �ري تقلیدیة، لكن قد �كون يف بعض هذه احلاالت امحلایة 

املشار�ون يف هذا الصدد �ىل رضورة النظر يف امللكية الفكریة مبوجب نوع أٓخر من حقوق امللكية الفكریة ٔأكرث مالمئة. ؤأكد 
 كلك ويف الطریقة اليت ميكن تدمج من �اللها لك فئة من حقوق امللكية الفكریة يف النظام �رمته.
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 اجللسة اخلامسة: التخصص يف حمامك امللكية الفكریة ٔأو يف الهیئات القضائیة

 جعل �سویة مناز�ات امللكية الفكریة ٔأكرث فعالیة وكفاءة ويف متناول امجلیع ؤأكرث تناولت اجللسة هیألك احملامك الرامية ٕاىل
ا�ساقًا مع خصائص مناز�ات امللكية الفكریة والتقالید القانونیة �ىل املس�توى الوطين. و�شاطر املشار�ون هنجهم الوطنیة 

طائفة واسعة من الهیألك ومهنا: حمامك �امة ليس فهيا لتخصص امللكية الفكریة يف الوظیفة القضائیة، اليت تغطي مزا� وعیوب 
ختصص امللكية الفكریة؛ وحمامك �امة هبا قضاة متخصصون ٔأو دوا�ر متخصصة يف امللكية الفكریة؛ وحمامك متخصصة يف جمال 

 امللكية الفكریة؛ و�یا�ت ٕاداریة تضطلع بوظائف ش�به قضائیة.

امك العامة اجتهت ٕاىل ش�به التخصص لتعاجل تعقد مناز�ات امللكية الفكریة وطبیعهتا وبعض الب�ان ذات التقالید العریقة يف احمل
الصعبة، وذ� عن طریق ٕا�شاء حممكة اس�تئناف �راجع القرارات املتعلقة �مللكية الفكریة الصادرة عن احملامك �بتدائیة. واكن 

ربة ٕادارة مرشوع جتریيب لت�دید ما ٕاذا اكنت الفعالیة الهدف من ذ� ��ر�ة أ�وىل هو حتقيق ��ساق. وتبادل أٓخرون جت
تتحقق يف ظل وجود قضاة ش�به متخصصني يف جمال الرباءات، حيث ٔأن النتاجئ أ�ولیة �شري ٕاىل الفائدة الرئيس�یة من وراء 

عدل الرتاجع بدًال من تباطؤ م التعهد بقضا� امللكية الفكریة ٕاىل قضاة معینني لیكون معدل البت يف القضا� ٔأرسع،
 �س�تئناف. يف

ويف ب�ان ٔأخرى، خيتص حرصًا �دد حمدود من حمامك معینة �لبت يف املسائل املدنیة املتعلقة �مللكية الفكریة، حيث �سمح 
ىل للقضاة يف هذه احملامك �كتساب املعارف الالزمة يف جمال امللكية الفكریة وٕاصدار قرارات، مبا يف ذ� اختاذ تدابري مؤقتة، �

 حنو ٔأرسع ؤأكرث توحيدًا.

وعرضت ٔأیضًا خمتلف ا�هنج بني أ�نظمة املو�دة وأ�نظمة املتشعبة يف حمامك امللكية الفكریة. ففي أ�نظمة املو�دة، جيري 
تناول مسأٔليت التعدي والبطالن معًا يف ٕاطار نفس إالجراءات يف نفس احملمكة، يف �ني ٔأنه يف أ�نظمة املتشعبة، تت�ذ 

 ت منفص� يف خمتلف احملامك ٕالقرار التعدي والبطالن.ٕاجراءا

و�شاطر املت�دثون خمتلف أ�نظمة القامئة لتناول مسائل تقنیة ٔأو �لمیة، ومن ذ�: قضاة ذوو �لفية تقنیة؛ وقضاة فنیون 
ائل ذات بدون دراسات قانونیة؛ ومستشارون تقنیون قضائیون؛ و�رباء حمامك؛ و�رباء تعیهنم أ�طراف. ونوقشت املس

 الص�، ال س�� ف� خيص اح�ل ٔأن یفوض �ىل ما یبدو دور القايض �لفصل يف القضا� ٕاىل �رباء تقنیني.

وعرض �دد من املت�دثني قمية القوا�د إالجرائیة املتخصصة يف جمال امللكية الفكریة، اليت ميكن ٔأن �شمل عنارص خمتلفة، 
واملهل القصرية للترسیع �ٕالجراءات، وعقد احملاكامت �رب إالنرتنت، وتعز�ز �سویة  مثل القضاة التقنیني، واخلرباء التقنیني،

 اخلالفات عن طریق التوفيق والوساطة.

وبو�ه �ام، ذ�رت عنارص ��ساق والفعالیة من حيث الوقت والتلكفة والقوا�د إالجرائیة اخلاصة للملكية الفكریة مكزا� 
صصني يف جمال امللكية الفكریة. ومن �ة ٔأخرى، تضمنت العیوب امللحوظة للتخصص للم�امك املتخصصة ٔأو القضاة املتخ

ا�ٓيت: خماطر "الرؤیة الضیقة" للقضاة املتخصصني، وا�هنج النخبویة ٔأو ق� اس�تقاللیة البت يف القضا�؛ وصعوبة احلصول �ىل 
تعلقة بوصول احملامك ٕاىل أ�طراف الواقعة يف مناطق التخصص يف مجیع ا�االت يف نطاق امللكية الفكریة الواسع؛ واملسائل امل 
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ید احملمتل يف �اكلیف الوصول جغرافية بعیدة عن حمامك امللكية الفكریة املعینة؛ والشوا�ل املتعلقة �ملوارد؛ فضًال عن الزتا
 القضاء. ٕاىل

الفكریة، وكذ� ظهور حمامك ٕاقلميیة تتناول ؤأقرت جلنة اخلرباء ٔأیضًا بأٔمهیة احملامك اجلنائیة يف الفصل يف مناز�ات امللكية 
مناز�ات امللكية الفكریة وما ینجم عهنا من مش�ت. كام ٔأشارت املناقشة قمية الس�بل البدی� لتسویة مناز�ات امللكية 

ٔأو مسائل الفكریة، مثل التوفيق والوساطة والتحكمي، ال س�� يف املناز�ات اليت تنطوي �ىل مسائل دولیة ٔأو تتعلق �لرسیة 
�اطفية، ٔأو حيث تفضل أ�طراف اع�د �ل جتاري ال ميكن حتقيقه من �الل التقايض. وأٔشري ٕاىل ٔأن من شأٔن ٕاماكنیة ٔأن 

یضطلع القايض بدور "مد�ر القضیة" ٔأن �سهل �سویة الزناع ٔأو ٕاقامة صالت بني احملمكة ومركز للس�بل البدی� لتسویة 
ىل ٔأمهیة مواص� التثقيف القضايئ يف جمال امللكية الفكریة ٕال�داد القضاة لتناول اخلصائص املناز�ات. ؤأشار ٔأیضًا املشار�ون إ 

 قيقة ملناز�ات امللكية الفكریة.ا�

ؤأكدت اجللسة �ىل مالحظة ٔأن مس�توى ختصص امللكية الفكریة يف الهیألك القضائیة یتوقف �ىل ظروف لك ب�، خباصة 
لفكریة يف �قتصاد الوطين واسرتاتیجیات املزيانیة ؤأولو�هتا �ٕالضافة ٕاىل جحم قضا� امللكية تقالیده القانونیة وماكنة امللكية ا

 الفكریة ومدى تعقدها.

 اجللسة السادسة: القضا� الناش�ئة يف جمال حق املؤلف

مثل املوس�یقى  ٔأشارت اجللسة ٕاىل ٔأن حق املؤلف ميس حياة لك فرد يف ا�متع من �الل التفا�ل مع املصنفات إالبداعیة
والكتب، وركزت �ىل خمتلف ا�هنج الوطنیة لبعض املسائل الناش�ئة يف �امل حق املؤلف الرمقي، وكذ� �س�تثناءات 

 املتعلقة �النتفاع العادل حبق املؤلف.

الفكریة لتعز�ز  والحظ فریق اخلرباء ٔأن العدید من الب�ان ما �زال تناقش املسائل املتعلقة �ملس�توى أ�مثل محلایة امللكية
�بتاكر. ومن بني هذه ا�االت املثرية لل�دل ما یتعلق حبامیة حق املؤلف من ٔأ�ل �بتاكر يف الصنا�ات �الیة التقنیة. 

ف فریق اخلرباء هذا املوضوع من �الل ٔأمث� ملناز�ات ٔأ�رية ترتكز �ىل ما ٕاذا اكنت وٕاىل ٔأي مدى ميكن ٔأن �كون شواس�تك 
یة مبوجب حق املؤلف. وجرى �طالع �ىل �عتبارات اليت ٔأ�ذهتا محم �دمة الس�ت�داث �رامج احلاسوب لغة الربجمة املس�ت

بعض احملامك يف احلس�بان عند تقيمي � من قابلیة امحلایة مبوجب حق املؤلف وعنارص ا�فاع عن �نتفاع العادل، والطریقة 
 اليت مت من �اللها حتقيق التوازن ف� بيهنم.

ٔأیضًا املناقشة واسعة النطاق العدید من الطرق أ�خرى اليت وا�ه من �اللها قانون حق املؤلف صعو�ت يف العامل  وتناولت
الرمقي. فعىل سبيل املثال، ٔأصبحت احملاوالت الترشیعیة أ�وىل ٕالدارة تبادل امللفات الرمقیة يف بعض أ�نظمة القضائیة �لیة 

الصعود اخلاطف لٔ�بصار والغري املتوقع للمنصات الرمقیة، مثل منصات بث املوس�یقى. �الل فرتة قصرية للغایة يف موا�ة 
ؤأ�رت املناقشة مسأٔ� �یف ميكن للم�امك ٔأن تتناول بعض جوانب القانون الغري مكيفة مع املناز�ات املطرو�ة ٔأما�ا. ؤأشري 
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تنصان �ىل الت�يل �ملرونة �ى تنفيذهام �ىل الصعید الوطين. ومن ٔأمث� ذ� النص الوارد  1ٕاىل ٔأن معاهديت الویبو لٕالنرتنت
 واملوافقة �لهيا.لتدابري امحلایة التقنیة يف إالطار الترشیعي عن مرا�اة �س�تثناءات 

ءاته، ما �زال مالمئة وقدمت و�ات نظر خمتلفة عام ٕاذا اكنت التعریفات أ�ساس�یة لقانون حق املؤلف وتقيیداته واس�تثنا
للعامل الرمقي، ٔأو عام ٕاذا اكن ینبغي توس�یع نطاقها ٔأو تعدیلها من ٔأ�ل حامیة املصنفات املشمو� حبق املؤلف �ىل إالنرتنت. 

حق املؤلف. وعرض بعض القضاة جتارب  ةمنظأٔ ومن املمكن ٔأن خيتلف هذا املوقف ف� بني التقالید القانونیة، ال س�� ف� بني 
ف� یتعلق مثًال �ملصنفات اليت تنتجها �كنولوجيات الطبا�ة ثالثیة أ�بعاد ٔأو اس�تثناء  -ٕاجياد �لول ملسائل �دیدةعن 

من �الل تفسري الترشیع احلايل. وتبادل املشار�ون ٔأیضًا معلومات عن هنجهم الوطنیة  -النسخ ٔ�غراض خشصیةتطبیقات 
بني ل ا�اكء �صطناعي مبوجب حق املؤلف. ولوحظ وجود اختالفات �برية ف� ایة املصنفات اليت تنتج من �الا�تلفة محل

 هنج القضائیة يف خمتلف أ�نظمة القضائیة.أ�طر الترشیعیة املطبقة وا�

وتبادل فریق اخلرباء ٔأیضًا ٔأمث� لس�بل انتصاف نظرت فهيا ٔأنظمهتم القضائیة ف� خيص قضا� التعدي �ىل حق املؤلف، مبا يف 
جتمید املوقع، وتدمري مضامني الصف�ة الش�بكية، ووقف ٔأو مصادرة ٔأسامء احلقول. وقدم املشار�ون ٔأمث� لقضا� رفعت  ذ�

ٔأمام �دة ٔأنظمة قضائیة. واكنت العنارص العا�رة لل�دود للتعدي �رب إالنرتنت، مثل قدرة املواقع الش�بكية املتعدیة �ىل التحول 
و موقع اخلوادم ٔأو ٕادارة موقع ش�بيك يف ب� خمتلف، مبثابة حتد�ت ٔأمام ٕانفاذ قرارات �سهو� ٕاىل ٔأنظمة قضائیة ٔأخرى، أٔ 

قضائیة محلایة حق املؤلف. ويف نفس الوقت، ويف بعض الظروف، ٔأكدت بعض احملامك اختصاصها للبت �شأٔن التعدي �رب 
 إالنرتنت �س�ت�دام روابط �ارج احلدود إالقلميیة.

ل هذه املناقشات. وفكر املشار�ون ومه یصفون هنجهم الوطنیة، يف الطرق اليت ميكن ٔأن وقد ظهرت تیارات �امة من �ال
ا مبوجب القانون الوطين. اهتٔأجنبیة، ليك تت�ذ قرار وسوابق قضائیة تنظر من �اللها ٔأنظمهتم القانونیة يف مصادر قانونیة 

اقش�هتا تنبثق من السؤال أ�سايس املطروح عن حق ؤأ�ريًا، الحظ املشار�ون ٔأن العدید من املسائل الناش�ئة اليت متت من
املؤلف: ماذا یعين ٔأن �كون الشخص مؤلفًا ٔأو مبد�ًا؟ وتتناول العدید من أ�نظمة القانونیة هذه املسائل يف ٔأشاكل خمتلفة 

واملعىن لوجود حق املؤلف واحلقوق ا�اورة من �الل قضا� عن إالبداع وأ�صا�، حيث یت�دد ما هو القدر الالزم 
املقصود. وحي� دعي اخلرباء ٕاىل تقدمي أٓراهئم عن ٔأكرث املسائل ٕاحلا�ًا املتعلقة حبق املؤلف اليت ینبغي النظر فهيا �الل 

مصاحل املبد�ني ومصاحل نظام حق  ةوازنمالس�نوات املقب�، ذ�ر املشار�ون ا�اكء �صطناعي، بل ؤأیضًا و�شلك فوري 
 التكنولو�.التطّور املؤلف يف ظل �سارع وترية 

 اجللسة السابعة: س�بل �نتصاف من التعدي �ىل امللكية الفكریة �ىل إالنرتنت

عرضت اجللسة هنج وطنیة خمتلفة للمسائل املتعلقة �ملسؤولیات وس�بل �نتصاف الناش�ئة عن التعدي �ىل امللكية الفكریة 
السابقة عن املسائل الناش�ئة يف جمال حق املؤلف، تناولت  يف بيئة رمقیة. واستنادًا ٕاىل �ربات متباد� �الل اجللسة

املناقشات �شلك ٔأسايس التعدي �ىل املضمون احملمي مبوجب حق املؤلف، من �الل مثًال ش�باكت تبادل امللفات بني 

                                         
 .معاهدة الویبو �شأٔن حق املؤلف ومعاهدة الویبو �شأٔن أ�داء والتسجیل الصويتمعاهد� الویبو لٕالنرتنت هام:  1
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 �یف یتحقق أ�نداد ٔأو بني مقديم اخلدمات �رب إالنرتنت. واكن العنرص املشرتك يف مجیع املواضیع املطرو�ة للنقاش مسأٔ�
 التوازن بني حقوق ٔأحصاب حق املؤلف وحقوق املس�ت�دمني واملصل�ة العامة.

و�ىل سبيل ٕاعطاء �لفية، ٔأوحض املشار�ون �یف ینشئ التقدم التكنولو� والطبیعة املتغرية للتفا�ل بني أ�ش�اص وبني 
ؤأنوا�ًا �دیدة للتعدي. و�شمل ذ� حامیة أ�ش�اص وأ��زة ٔأنوا�ًا �دیدة ملضامني قاب� للحامیة مبوجب حق املؤلف 

املواضیع الرمقیة مثل �رامج احلاسوب وقوا�د البیا�ت وا�اكء �صطناعي وحتو�رات اس�تثناءات "النسخ ٔ�غراض خشصیة" 
 ة. ولوحظ ٔأن البيئةبع ملوا�ة مجمو�ة من الظروف الصع اس�ت�ابة لتطور مناجه النسخ الرمقي؛ ومفهوم طلبات جتمید املوق

الرمقیة ٔأكرث تعقيدًا �لنس�بة للقضاة ٔ�ن هذه املسائل، �ٕالضافة ٕاىل �وهنا �دیدة، ما �زال تتطور وال تو�د يف الغالب قضا� 
سابقة ميكن ٔأن �رجع ٕا�هيا القضاة. والحظ بعض القضاة ٔأن �ه�م املو�ه يف بعض أ�حيان ٕاىل قضا�مه ٔأسهم يف بذل �ود 

 �دیدة ٔأو حمدثة.�رشیعیة الس�ت�داث قوانني 

وف� یتعلق �ملسؤولیات عن التعدي �رب إالنرتنت، قدم املشار�ون حملة �امة عن إالعفاءات املمنو�ة واملسؤولیات اليت 
یتحملها مقدمو اخلدمات �ىل إالنرتنت مثل منصات البث الكربى ٔأو مواقع الت�ارة إاللكرتونیة. وعرضت خمتلف أ�نظمة 

لتعدي �ىل حق املؤلف �رب إالنرتنت، مبا يف ذ� نظام إالخطار واحلذف ونظام إالخطار وإالشعار املس�ت�دمة للتعامل مع ا
و�ري ذ� من أ�نظمة املامث�. ويف بعض الب�ان، اس�ت�دمت سلس� من �س�ت�ا�ت املتدر�ة. كام مسحت بعض أ�نظمة 

لو�یات مقديم اخلدمات �ىل إالنرتنت، �ني ال ميتثل مثًال القضائیة ٕ�حلاق املسؤولیة املدنیة بل وحىت اجلنائیة املشرتكة لس
مقدم اخلدمة �ىل إالنرتنت اللزتاماته ٕ�لغاء احلصول �ىل السلع املتعدیة، ٔأو حبسب جحم النشاط الت�اري. وبعض أ�نظمة 

 ة املالمئة لس�یاقها الوطين.القضائیة قامت بدراسة أٓ�ر أ�طر الترشیعیة يف ب�ان ٔأخرى لتوجيه قراراهتا �شأٔن اخلطة التنظميی

واس�تكشفوا ٔأیضًا خمتلف ا�آلیات اليت قد یطالب مقدمو اخلدمات �رب إالنرتنت ٔأن یقدموا من �اللها معلومات حتدد 
املتعد�ن املزعومني لغرض إالنفاذ، مثًال يف الظروف اليت �ر�كب فهيا التعد�ت دون الكشف عن هویة مر�كبهيا. وميكن ٔأن 

ي یضطلع به هذا احلق يف احلصول �ىل املعلومات ٔأكرث ٔأمهیة يف أ�نظمة القضائیة اليت ال �كون فهيا �ىل �كون ا�ور ا�
مقديم اخلدمات �رب إالنرتنت الزتام �حلذف. ويف �دد من أ�نظمة القضائیة، تلمتس ٔأوامر قضائیة ٔأو ٕاداریة لتقدمي 

ونوقش وجود مناقشات عن بعض جوانب احلق يف احلصول �ىل  املعلومات، وتتاح ٔأیضًا يف ٔأنظمة ٔأخرى ٕاجراءات جنائیة.
معلومات، مثل اختصاص الهیئات إالداریة (بدًال من احملامك) لتصدر ٔأوامر ذات تداعیات �ىل املعلومات الشخصیة؛ ٔأو �یفية 

 تفا�ل سبيل �نتصاف املذ�ور مع احلق يف اخلصوصیة.

مید املوقع، مبا يف ذ� إالجراءات الالزم اختاذها واملناجه اليت تضمن فعالیهتا، ؤأ�ريًا، نوقشت �عتبارات املتعلقة بأٔوامر جت 
 وحتقيق التوازن يف حریة التعبري.

 اجللسة الثامنة: السلطة التقد�ریة القضائیة يف س�بل �نتصاف

ضائیة ا�هنائیة و�ري ذ� من غطت اجللسة هنج السلطة التقد�ریة القضائیة يف جماالت أ�وامر القضائیة أ�ولیة وأ�وامر الق
 س�بل �نتصاف، مع مالحظة �ختالفات يف املامرسات الوطنیة.



 التقر�ر
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والسلطة التقد�ریة القضائیة يف أ�وامر القضائیة أ�ولیة منصوص �لهيا يف القوا�د القانونیة ٔأو قوا�د احملامك يف بعض أ�نظمة 
مل املبادئ اليت تطبقها احملامك �ى النظر يف أ�وامر القضائیة القضائیة. ويف ٔأنظمة قضائیة أٔخرى، ینبغي ٔأن �رد �شلك اك

أ�ولیة يف السوابق القضائیة للقايض. وبعض الب�ان اليت تنص �ىل ٕاجراء اختبار قانوين، ال تنص �ىل السلطة التقد�ریة 
من بني ٔأمث� هذه املتطلبات القانونیة القضائیة؛ و�لیه، فٕان أ�وامر القضائیة أ�ولیة تصدر مبجرد ٕاجراء �ختبار القانوين. و 

ا�ٓيت: اح�ل الن�اح �شأٔن أ�سس املوضوعیة؛ ٔأو دعوى ظاهرة الو�اهة؛ ووجود رضر ال ميكن ٕاصال�ه ٔأو ال ميكن 
فض ٕاصال�ه �سهو�؛ والنسبية ٔأو توازن املصاحل. وحىت يف الب�ان اليت تعترب فهيا احملامك �متتع �سلطة تقد�ریة مطلقة ملنح ٔأو ر 

ٔأوامر قضائیة �عتبارها س�بل انتصاف �اد�، لوحظ ٔأنه يف الواقع، �كون العوامل املأٔخوذة يف �عتبار عند ممارسة السلطة 
ضهيا �ختبارات القانونیة يف الب�ان اليت ال �كون فهيا السلطة التقد�ریة تالتقد�ریة مماث� يف كثري من أ�حيان لت� اليت تق 

 منصوصًا �لهيا.

ت ٔأیضًا و�ات نظر خمتلفة عن مدى السلطة التقد�ریة القضائیة، ٕان و�دت، اليت ميكن ٔأن متنح للم�امك عند ٕاصدار وعرض
أ�مر �س�تصدار ٔأوامر قضائیة هنائیة يف القضا� اليت مت فهيا ٕاقرار التعدي �ىل حق ملكية فكریة حصیح. وجرت مناقشة 

امية بدًال من أ�وامر القضائیة ولوحظ ٔأن أ�مر یتعلق �شلك ٔأسايس �لقضا� احلاالت اليت قد یأٔمر فهيا ٕ�صدار �راخيص ٕالز 
 اليت تد�ل فهيا اعتبارات املصل�ة العامة.

وتناولت اجللسة ٔأیضًا السلطة التقد�ریة القضائیة يف جماالت ٔأخرى، مثل التعویض عن أ�رضار ٔأو حتدید مكیهتا (مبا يف ذ� 
طلبات أ�من، ووضع �ل لٔ�طراف لتقدم الطلبات ٔأو تت�ذ ٕاجراءات ٔأخرى؛ وحتدید ٔأي أ�رضار املعنویة والعقابیة)، و 

ٕاساءة اس�تعامل ممكنة للحقوق، وتأٔجيل تداعیات ٔأمر قضايئ ٕال��ة ما �كفي من الوقت للمدعى �لیه يك یصنع تصم�ت 
لتقد�ریة بتوجيه ٔأمر للطرف اخلارس بنرش مقاربة ٔأو جيري تعدیالت. ولوحظ ٔأنه يف بعض الب�ان، قد متارس احملامك السلطة ا

احلمك �ىل موقع معني ٔأو ٔأ�د وسائط إال�الم؛ وتبادل املشار�ون و�ات النظر عن تداعیات مثل هذه أ�وامر �ىل حریة 
�ىل  التعبري. ومت إالقرار ٔأیضًا �لسلطة التقد�ریة اليت متارس يف اس�ت�داث تدابري �اصة ٕالصدار ٔأمر بتدمري السلع املتعدیة

 امللكية الفكریة بطریقة صدیقة للبيئة.

والحظت املناقشة ٔأن ممارسة السلطة التقد�ریة �شلك �لرضورة معلیة موازنة، واس�تكشفت التفا�ل بني السلطة التقد�ریة 
رسات لتناسب واعتبارات املصل�ة العامة واملاموصوال ٕاىل االقضائیة و�ري ذ� من املفاهمي، بدءًا من توازن املصاحل، و 

 متعددة العوامل يف احلمك وٕاماكنیة التنبؤ.

 اجللسة التاسعة: بناء القدرات القضائیة

تناولت اجللسة التعلمي القضايئ وبناء القدرات. ومن بني العنارص أ�ساس�یة للتعلمي القضايئ اليت متت مناقش�هتا ا�ٓيت: ٔأمهیة 
التدریب، بدًال من تلبیة مطالب خمصصة؛ و�رش املعارف �ىل وضع مناجه قضائیة �ىل ٔأساس معلیة تداولیة حتدد �ا�ات 

حنو فعال يف ظل ق� املوارد املطبقة؛ وقمية وجودة قا�دة بیا�ت لٔ�حاكم القضائیة املتعلقة �مللكية الفكریة ٔأو نقاط مرجعیة 
 ملبادئ تعلمي الكبار املقبو� �ىل ٔأخرى لتيسري مجع املعارف وتبادلها. ولوحظ ٔأن من الرضوري ٔأن �ستند التعلمي القضايئ وفقاً 

 نطاق واسع، �ىل مناجه مفص� ؤأن یتناول املعارف واملهارات (مثل التواصل ٔأو ٕادارة القضا�) واخلصائص.
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وف� یتعلق �ملعارف، شدد املشار�ون �ىل ٔأمهیة ٔأن یفهم القضاة إالطار القانوين للملكية الفكریة، بل ؤأیضًا الس�یاق 
قتصادي ا�ي تنشأٔ فيه مناز�ات امللكية الفكریة، مبا يف ذ� دور امللكية الفكریة يف التمنیة �قتصادیة �ج�عي و�

 الوطنیة وتأٔثري السلع املتعدیة �ىل امللكية الفكریة �ىل الص�ة العامة وأ�من وإال�رادات الرضیبية.

ا القضاة لتس�ري املعارف التقنیة لل�رباء �شأٔن واس�تكشف املشار�ون ٔأیضًا التدریب ف� خيص املهارات اليت �س�ت�د�
التكنولوجيا املتنازع �لهيا. وهذه املسائل املثارة يف س�یاق هذا التدریب ال تتضمن ٕاذاكء الوعي �لقوا�د إالجرائیة املطبقة 

 و�ري ذ� من املصادر. حفسب بل ؤأیضًا تقد�ر �عتبارات أ��القية الناش�ئة عن �ع�د �ري املربر �ىل اخلرباء التقنیني

وتبادل املشار�ون بعض أ�مث� لت�ارب وطنیة �دیثة �شأٔن تيسري احلصول �ىل معلومات قضائیة ذات ص� �مللكية 
الفكریة. و�شمل ذ� ٕا�داد مجمو�ة مواد تدریبية يف جمال امللكية الفكریة �ٕالضافة ٕاىل مجمو�ة من القوانني احمللیة للملكية 

دا�رة ٕالكرتونیة من القضاة ا��ن یعملون يف جمال امللكية الفكریة ٔأو املعنیني هبا، ٕاىل �انب منتد�ت �رب الفكریة وٕا�شاء 
و�ارج إالنرتنت ميكن من �اللها �طالع �ىل ٔأحاكم قضائیة حملیة ؤأجنبیة ٔأو مقاالت متخصصة، وتبادل و�ات النظر. 

ٕاىل املس�توى ا�ويل، يف ضوء �دد �بري من الت�د�ت املشرتكة اليت توا�ه  واقرتح ٔأیضًا توس�یع نطاق هذا ا�متع احمليل �ميتد
 القضاة يف خمتلف أ�نظمة القضائیة، مع مرا�اة �ختالفات ف� بني القوانني ذات الص� وأ�نظمة القضائیة.

قضاة �شلكون متعلمني ممتزي�ن. و�قش ٔأیضًا املشار�ون ٔأمهیة اع�د هنج تدر�س مالمئة للتعلمي القضايئ، تعكس حقيقة ٔأن ال
ومن بني العنارص الرئيس�یة ملناجه التدر�س اليت نوقشت مناذج تدریب املدرب واملناجه التشار�یة والقامئة �ىل احملادثة، اليت 

الیة تبني ٔأهنا ٔأكرث فعالیة من التعمل عن طریق احملارضات. ولوحظ ٔأمهیة خطوط أ�ساس ملا قبل وما بعد التعلمي يف تقيمي فع
 �رامج التدریب ويف تقيمي ما ٕاذا اكن الهدف املمتثل يف ز�دة املعرفة قد حتقق.

ؤأ�رت املناقشة مالحظة ٔأن أ�نظمة القضائیة ال تعمل يف ظل وجود فراغ من املعرفة. ؤأثريت ٔأمهیة فهم معل الواكالت 
مللكية الفكریة، �ٕالضافة ٕاىل ا�ور ا�ي ميكن ٔأن متعددة القطا�ات، مبا يف ذ� ماكتب امللكية الفكریة، يف معلیة ٕانفاذ ا

یتي�ه التعرض ملامرسات يف ٔأنظمة قضائیة ٔأخرى حيث �سمح للقضاة ٔأن ینفتحوا و�س�تكشفوا مناجه ممكنة قد �كون ذات 
بدور يف  ٔأمهیة ومالمئة لتطبیقها �ىل املس�توى احمليل يف حمامكهم. ويف ظل هذه الروح، اقرتح بعض القضاة ٔأن تضطلع الویبو

 تيسري التبادل ف� بني القضاة، للسامح للقضاة الوطنیني �ز�رة ٔأندادمه يف حمامك ٔأخرى والتعمل مهنم.

 اجللسة العارشة: دور القضاء يف تقيمي اعتبارات املصل�ة العامة يف جمال امللكية الفكریة

العامة، مثل دور العالمة الت�اریة يف حامیة  توسعت اجللسة يف املناقشات اليت جرت يف اجللسات السابقة �شأٔن املصل�ة
)؛ وكذ� اعتبارات 6)؛ وتطبیق مبدٔأ �نتفاع العادل يف قانون حق املؤلف (اجللسة 4�امة امجلهور من التضلیل (اجللسة 

 ).8املصل�ة العامة يف منح س�بل �نتصاف (اجللسة 

قانون ٔأو املوضو�ة من �الل مبادئ القانون العام. وقد متثلت و�قش املشار�ون عوامل املصل�ة العامة املنصوص �لهيا يف ال
ممارسات خمتلفة يف تعریف املصل�ة العامة، حيث تعرفها بعض الب�ان �شلك واسع لتشمل املصل�ة يف البيئة والص�ة العامة 

رفها �ىل إالطالق. ومت والسالمة وأ�من الوطين، وب�ان ٔأخرى تعرف املصل�ة العامة �ىل نطاق ضیق؛ والبعض ا�ٓخر ال یع
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ٔأیضًا تبادل جتارب خمتلفة عن الطرق اليت ینظر من �اللها القضاة ٕاىل املصل�ة العامة؛ وجماالت امللكية الفكریة اليت تطرح 
فهيا املصل�ة العامة؛ وما ٕاذا اكن للقضاة سلطة تقد�ریة ٔأو الزتام بتقد�ر اعتبارات املصل�ة العامة عند ٕاصدار القرارات. فعىل 

سبيل املثال، �قش املشار�ون �یف تقدر احملامك جحج املصل�ة العامة املثارة �وس�ی� ل�فاع يف ٕاجراءات التعدي عند البت ف� 
 ٕاذا اكن ینبغي ٕاصدار ٔأوامر قضائیة و�شأٔن �یفية قياس وس�ی� دفاع ذات مصداقية ٔأو جمدیة يف هذه القضا�.

ون ٔأسس املصل�ة العامة اليت �س�تثىن من التسجیل؛ وسلطة القايض يف توفري ويف جمال العالمات الت�اریة، �قش املشار�
س�بل انتصاف (مثل الشطب من التسجیل) �ني ال �كون العالمة الت�اریة مس�ت�دمة، والتدا�ل بني قانون العالمات 

 الت�اریة وقانون املنافسة �ري الرشیفة.

ة يف منح �راخيص ٕالزامية. ولوحظ ٔأن الرتاخيص إاللزامية تقترص ويف جمال الرباءات، نوقش دور اعتبارات املصل�ة العام
�امة �ىل ظروف اس�تثنائیة حيث تلىب بعض املتطلبات، مثًال �ني �كون الطرف ا�ي یلمتس الرتخيص قد �اول التفاوض 

ايم من ٔأ�ل �شأٔن �رخيص �رشوط معقو� و�كون ٕاصدار هذا الرتخيص يف املصل�ة العامة؛ ٔأو �ني یلمتس الرتخيص إاللز 
منت�ات صیدالنیة تعاجل ٔأمراضًا خطرية حيث ال تتوفر منت�ات مماث� ٔأو بدی� يف السوق لعال�ا. وتبادل املشار�ون ٔأمث� 
لهیألك قضائیة وطنیة خمتلفة منخرطة يف منح �راخيص ٕالزامية. و�شمل ذ� الهیألك اليت تبت فهيا نفس احملمكة يف طلب 

دي. ويف املقابل، ميكن ٔأن یمت البت يف املسأٔلتني يف منتد�ت خمتلفة؛ واس�تكشف املشار�ون �رخيص ٕالزايم وٕاجراءات تع
 ٔأیضًا ٕاىل ٔأي مدى تتفا�ل إالجراءات املنفص� ف� بيهنا يف هذه الهیألك.

ق ٔأمر وميكن ٔأن تتضمن تطبیقات ٔأخرى للمصل�ة العامة يف قضا� الرباءات ممارسة حممكة للسلطة التقد�ریة لتأٔ�ري تطبی
قضايئ، حىت یتس�ىن توفري الوقت الالزم لتصممي منتج مقارب ٔأو ٕا�داد منتج بدیل وتوزیع ا�زون. ؤأمث� هذه القرارات 

اس�تثنائیة حيث تتعلق �ادة �لقضا� اليت یتبني فهيا التعدي �ىل جزء �س�یط من منتج معقد ومتعدد املكو�ت، وحيث حيبذ 
�ىل اخلروج من السوق. والحظ ٔأیضًا املشار�ون ٔأن من املمكن ٔأیضًا العتبارات قانون فهيا تفادي ٕاجبار املنتج بأٔمك� 

املنافسة ٔأن تدفع احملمكة ٕاىل منح �رخيص ٕالزايم ف� خيص الرباءات املعیاریة أ�ساس�یة. ؤأ�ريًا، يف بعض أ�نظمة القضائیة، 
أ�ولیة املتعلقة بأٔهلیة ��رتا�ات اليت تعترب �ري ٔأ�القية ميكن ٔأن �كون العتبارات املصل�ة العامة تداعیات �ىل التحقيقات 

 للحصول �ىل �راءات.

ؤأ�رت ٔأیضًا اجللسة صعوبة طرح اعتبارات املصل�ة العامة ٔأو اعتبارات النظام العام يف س�یاق ٕاقلميي حيث ال ینطبق مثًال 
نظام العام ٕاال يف الب� ا�ي صدر فيه ٔأمر إالبطال، ٕابطال حق للملكية الفكریة محمي �ىل الصعید إالقلميي ٔ�س�باب تتعلق �ل 

 مع اس�مترار اعتبار احلق سارً� يف ب�ان ٔأخرى يف املنطقة.

والحظ املشار�ون ٔأن املعاهدات ا�ولیة للملكية الفكریة، مثل اتفاق �ریبس، تنص معدًا �ىل ٕاماكنیة ٔأن �راعي الب�ان 
ا احمللیة، ال س�� ف� خيص املصل�ة العامة يف جمال الص�ة واحلصول �ىل أ�دویة. اعتبارات مصاحلها العامة لتلبیة احتیا�اهت

واقرتح ٕاماكنیة تصور املسأٔ� يف هنایة املطاف �ىل ٔأساس ٔأن هناك مصل�ة �امة ميكن حتدیدها وتفوق املصل�ة العامة يف 
 نظام متني للملكية الفكریة.
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 عن معهد القضاء التابع للویبو

التابع للویبو و�ريه من قطا�ات الویبو املعنیة تتعاون �شلك وثیق �مع إالدارة القضائیة للملكية الفكریة بفعالیة معهد القضاء 
 وكفاءة، متاش�یًا مع التقالید القانونیة الوطنیة والظروف �قتصادیة و�ج�عیة ل�ول أ�عضاء.

یئات القضائیة، ميكن �طالع �ىل املوقع إاللكرتوين للویبو وللحصول �ىل مزید من املعلومات عن معل الویبو املتعلق �له 
 �ىل العنوان التايل: 

judiciaries/raip/-https://www.wipo.int/about/. 

https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/


المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +41 22 338 91 11 الهاتف: 
+41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/offices
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