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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  21التاري    خ: 

ي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذال
ونز  حوار اإللكير

 االجتماع األول
 
 2021 سبتمير  21

وع ملخص الرئيس  مشر

دمت إىلوثيقة 
ُ
 اللجنة ق

قد االجتماع األول  .1 ي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذمن اعُ
ون  ي  لحوار اإللكتر

دولة  56. وحض  الجلسة 2021سبتمتر  21ف 
.  19و واحد ذي صفة أخرىعضو وعضو 

ً
 مراقبا

ي إطار البند و .2
اكات والتحديات العالمية، السيد إدوارد كواكوا افتتح ،من جدول األعمال 1ف  ، مساعد المدير العام، قطاع الشر

حيبالدورة  ،الويبو  ي  بالتر
ي عمل اللجنة وف 

أنشطة الويبو الرامية  بجميع الوفود المشاركة وشكر الدول األعضاء عىل مشاركتها الوثيقة ف 
 .
ً
ام للملكية الفكرية عموما  إىل إذكاء االحتر

ي إطار البند و .3
 
 ،مكتب وكيل الوزارة للملكية الفكرية ،كبتر المستشارين  ،ريفسالسيد تود  تم انتخاب ،من جدول األعمال 2ف

اءات والعالمات التجارية  . ارئيًس  ،مكتب الواليات المتحدة للتر

ي إطار البند و .4
 (. WIPO/ACE/OD/1/1اعتمدت اللجنة جدول األعمال )الوثيقة  ،من جدول األعمال 3ف 

. تلقت اللجنة بيانا افتتاحيا مو  .5  ن وفد الفلبير 

ي ظل قيادتها الديناميكية ،وأعرب وفد الفلبير  عن امتنانه الجماعي للويبو  .6
 
أفضل ممارساتها بشأن  تقاسمدعوتها الفلبير  عىل  ،ف

إعطائها الفرصة للمشاركة والتعلم من تجارب الدول األعضاء. وأشار الوفد إىل أن تطبيق التكنولوجيا عىل إنفاذ الملكية الفكرية و 
ات إيجابية عىل حياة الناس اليوميةواال  ي قد أحدث تأثتر ي ممارسة  ،بتكار التكنولوجر

وهو ما يتجىل بوضوح أكتر من أي وقت مض  ف 
ي  النشاطات التجارية

، هذه الجائحة وحدهاوأشار الوفد إىل أنه خالل . وتحسن حياة المواطنير  نحو األفضل بشكل يختلف عن الماض 
ي وبسبب االبتكار والتقدم التك ي  ،نولوجر

ي العمل ف 
ي تفاعله مع  ،"جديدالواقع "التمكن مكتب الفلبير  للملكية الفكرية من االستمرار ف 

وف 
مكتب الفلبير  للملكية الفكرية نظام  وتمكن. رضاء العمالءإو  راحةعىل  تركز  أكتر تقدمامع إتاحة أنظمة  ،بنحو أحسن مما مض   العمالء

مما  ،لحكومةا الذي فرضته اإلغالق الصارمخالل ه حيث لم تنقطع خدمات ،فوق التوقعاتي أداءمن الحفاظ عىل ستر العمليات وحقق 
وس المخالطير  تتبع  مكن من ي مجاالت  ،تعتتر التكنولوجيا سالًحا ذا حدين ،ومع ذلك . واحتواء انتشار الفتر

ألنها تطرح تحديات ف 
 تلكيمكن أن تؤدي  ،ة. وبدون اتخاذ تدابتر ملموسة لمعالجتهاوحقوق الملكية الفكري ،واألمن ،حساسة مثل خصوصية البيانات

ي بناء نظام ملكية فكرية  نسفإىل  التحديات
 
ي تحققت ف

امهومتوازن. وأكد الوفد من جديد  متير  المكاسب التر لتعاون والتصدي با التر 
ي يفرضها االقتصاد الرقمي 

فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.  - والجائحةمدفوعا بالطلب العالمي  -للتحديات القائمة التر
ي جهودها لتحسير  الخدم وأسست

 نهج حكومي كامل ف 
اوحة بير  القيام بتعديالت ،اتالفلبير  يعية وسياساتية  والمتر اكات وإرساء تشر شر
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وكان المحلية والجمهور.  مع الحكوماتبالتعاون ضد التقليد والقرصنة  وإطالق مبادرات جادة إلذكاء الوعي والتثقيفوطنية و محلية 
ي أطلقهاحملة التوعية  الهدف من وراء

ي عىل المستهلكير  وواضعي السياسات ا هو  مكتب الفلبير  للملكية الفكرية التر لتأثتر بشكل إيجانر
 المتعدينىل إ صارمةوإرسال إشارة  ،ملكية الفكرية واالبتكار واإلبداعلل من أجل استقطاب التأييد الوجيهة األخرى والجهات الفاعلة

ي الملكية الفكرية. 
ا مع االحتيال ف 

ً
 ،هو أمر بالغ األهمية الحلفاء أن الحصول عىل مزيد منالوفد  وخلصالمحتملير  بعدم التسامح مطلق

ي وقت كانت هناك حاجة ماسة إىل 
ورية والبيئة المواتية  اإليراداتال سيما ف  وعة من أجل البقاالض  كات المشر ء النتعاش وازدهار الشر

نت انتقال إجراءوالنمو. وأقر الوفد أنه مع  فلم تعد هناك فإن الجهود الداخلية وحدها لم تكن كافية.  ،جميع المعامالت تقريًبا عتر اإلنتر
فإن تدفقات السلع والبيانات  ،ال تزال إقليمية وإنفاذهاحقوق الملكية الفكرية  فإذا كانتاإلبداع واالبتكار. حدود أو قيود معلنة أمام 

ونية ال  ي عض التجارة اإللكتر
فوالمحتوى عتر الحدود ف  كاء التجاريير  بالحدود تعتر . وهذا يجعل من الحتمي وجود تعاون وثيق بير  الشر

. وأشار الوفد إىل أن أفضل الممارسات الد ي ي هذه ومقدمي الخدمات ومكاتب الملكية الفكرية عىل الصعيدين المحىلي والخارجر
ولية ف 

ت ب اكات بير  القطاعير  العام والخاص وآليات التعاون اإلقليمي تحت رعاية الدبلوماسية متعددة األطراف إرساء المرحلة تمتر  الشر
ايد من حقوق الملكية الفكرية. وأشار الوفد إىل أنه بينما كان حريًصا  التعدي عىل حاالت والتعاون العالمي الدوىلي للتصدي للعدد المتر 

ي الفضاء الرقمي عىل
ا أن يتمكن جميع المشاركير  من  ، معرفة كيفية تعامل البلدان األخرى مع إنفاذ الملكية الفكرية ف 

ً
فإنه يأمل أيض

اكات والتعاون عتر القطاعات. وشكر الوفد  خالل الحوار التفاعىلي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ من تحديد أوجه التآزر وبناء الشر
ي ظل القيادة الحكيمة للمدير العام تانغ ،لويبو مرة أخرى ا

فعىل  ،ف  خالل الحوار التفاعىلي للجنة االستشارية المعنية  التحدث شر
كاء  الذي حدد بوضوح مسار مساعدة ،وأعرب عن تقديره بشكل خاص للمدير العام تانغ ،باإلنفاذ  عىل تخطي أصحاب المصلحة والشر

ي الختامستواصل الفلبير  دورها كشر و الجائحة. 
ي تحقيق أهداف الويبو الشاملة والموجهة نحو النتائج. وف 

م بالمساعدة ف  أعرب  ،يك ملتر 
ي نجاح الحوار التفاعىلي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

والذي سيكون بمثابة حافز لزيادة العمل والتعاون وتعميق  ،الوفد عن ثقته ف 
 . المشاركير  مع جميع  التفاعل

ي إطار البند و .7
ي مكافحة ال"تتعلق بموضوع من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل سبعة عروض  4ف 

تطورات المستجدة ف 
نت نت" وشملت العروض:  ". التقليد والقرصنة عىل اإلنتر ي مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

اإلدارة قدمته  "تطورات الصير  ف 
نت هج ألمانيا ن"و ،الحكومية الصينية لتنظيم األسواق قانون المسؤولية الجنائية لتشغيل منصات  -الجديد لمكافحة جرائم اإلنتر

ي ضوء مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية
لمستجدات ا"و، وزارة العدل االتحادية وحماية المستهلك األلمانية قدمته "التجارة اإلجرامية ف 

ي مجموعة بلدان أو 
نت ف  ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 ،المكتب الهنغاري للملكية الفكريةقدمه  "روبا الوسط والبلطيقف 
: أوجه التآزر لتعزيز إجراءات الدولة أثناء جائحة كوفيد"و ي المحيط الرقمي

ي ف 
ي لحماية  قدمه "19-اإلنفاذ التعاون 

المعهد الوطت 
و  ي بتر

ي مج"و ،المنافسة والملكية الفكرية ف 
مكتب الفلبير  للملكية  قدمه" ال التجارة الرقميةنهج الفلبير  لحماية الملكية الفكرية ف 

نت"و ،الفكرية ي مكافحة انتشار المحتوى المقرصن عىل اإلنتر
اف عىل با الدائرة االتحادية المعنيةقدمته  "تجربة االتحاد الروسي ف  إلشر

ي )و  االتصاالت نت "و  ،(Roskomnadzorتكنولوجيا المعلومات واإلعالم الجماهتر ال للملكية استخدام اإلنتر لدعم اإلنفاذ الفعَّ
كاتلجنة القدمته  "تحرير القدرات وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق أنشطة التثقيف والتوعية -الفكرية  ي  والملكية الفكرية المعنية بالشر

ف 
 . جنوب أفريقيا

ممثلير  عن  إىل جانب وفدا الواليات المتحدة األمريكية واليمن إدالءوأعقبت المناقشة جلسة أسئلة وأجوبة، أدارها الرئيس، مع  .8
ي واالتحاد الدوىلي لالتصاالت  . بتدخالتهم االتحاد األورونر
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