
 

 

A 

WIPO/ACE/12/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 6التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة ثانيةالالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

نفاذ  .1 نفاذ( ُعقدت ادلورة الثانية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ ىل  4يف الفرتة من )جلنة الإ ، 2017سبمترب  6اإ
 مراقبا. 20ومن غري ادلول  واحد عضوو دوةل عضوا  87 وحرض ادلورة

طار البند .2 ادلورة ، مساعد املدير العام للويبو، مينيليك أألميو غيتاهون الس يد افتتح من جدول الأعامل، 1 ويف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ورحب ابللجنة وشكر  سهاهما يف اإ ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا الوثيقة يف معل اللحنة واإ

ىل  نفاذ املتوازن والفعال، وزايدة أأن معوما. وأأشار اإ وفودا عديدة شّددت، خالل العام السابق، عىل الأمهية اليت تولهيا لالإ
ذالوعي،  القادمني  واملشاركنينة بوجه خاص. وأأعرب عن امتنان الأمانة للخرباء معل اللج اكء الاحرتام للملكية الفكرية، و واإ

 من لك مناطق العامل واذلين يسهمون يف معل ادلورة الثانية عرشة.

طار البند  .3 نفاذ،  2ويف اإ من جدول الأعامل، انُتخب الس يد هيكتور مانويل ابملاس يدا غودوي، املدير العام لشؤون الإ
مستشارة يف جمال امللكية الفكرية، البعثة الفكرية، ابراغواي، رئيسا. وانُتخبت الس يدة أأان غوبيش يا،  املديرية الوطنية للملكية

ادلامئة جلورجيا دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف، والس يد داي سون يونغ، مستشار، البعثة 
 ملنظامت ادلولية يف جنيف، انئبني للرئيس.ادلامئة مجلهورية كوراي دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر ا

طار البند  .4  (.WIPO/ACE/12/1 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة جدول الأعامل )الوثيقة 3ويف اإ

طار البند  .5 ىل أأنه مل تُس تمل أأية طلبات لقبول مراقبني مؤقتني. 4ويف اإ  من جدول الأعامل، أأشار الرئيس اإ
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ىل البياانت الاف  .6 تتاحية اليت أأدلت هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واجملموعة الأفريقية، واس متعت اللجنة اإ
يران )مجهوريةس يا واحمليط الهادئ، ووفد الصني، مجموعة أ  ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، واجملموعة ابء، و  -ووفد اإ

رسي لناك، ووفد اململكة العربية السعودية،  الإسالمية(، ووفد الربازيل، ووفد كوت ديفوار، ووفد بامن، ووفد
(، وممثل مجعية صناعة WCOوممثل مركز اجلنوب، ومنظمة امجلارك العاملية )ووفد الاحتاد الأورويب، املكس يك،  ووفد

 (.CCIAاحلواسيب وأأهجزة التصال )

ىل القمية اخلاصة اليت تكتس هيا ادلورة  وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .7 وأأشار اإ
نشاء اللجنة يف عام  نفاذ لأهنا املّرة الأوىل، منذ اإ ، اليت يتوىل فهيا ممثل من مجموعته رئاسة 2002الثانية عرشة للجنة الإ

نفاذ امللكية املناقشات. وأأبدى الزتام مجموعته جمددا مبواصةل الإسهام بصورة بنّاءة يف امليض قدما بعمل اللجنة. و  ذكّر بأأن اإ
ذاكء الاحرتام  الفكرية مسأأةل يتجاوز نطاقها جمّرد امحلاية. وأأفاد يف ذكل الصدد بأأن خمتلف الأنشطة واملبادرات اليت تسهم يف اإ

تلف الكياانت الوطنية خم وتنس يقا بني  واسعةتقتيض بنية حتتية  ،اجملمتع داخلوتس هتدف فئات خمتلفة للملكية الفكرية، 
بداع والابتاكر ونقل التكنولوجيا والعمل، يف . لمييةوالإق  ن الهدف الرئييس اذلي تنشده تكل اجلهود هو تعزيز الإ وقال اإ

ن اجملموعة لحظت أأنه س يكون أأمام جلنة  الوقت ذاته، عىل ضامن توازن بني أأحصاب احلقوق واملس تخدمني. وأأضاف قائال اإ
نفاذ، خالل دورهتا الثانية عرشة، جدول أأعام عرضا، مما س يتيح فرصة الاطالع بصورة  30ل وافر يش متل عىل أأك ر من الإ

نفاذ امللكية الفكرية واملامرسات ذات الصةل يف مناطق خمتلفة من العامل. ومن شأأن ذكل أأن يسهم، يف رأأي  أأمعق عىل أأنظمة اإ
طة طريق طموحة للمس تقبل. وأأعرب عىل خريتدعمي تبادل املعلومات اليت من شأأهنا مساعدة الوفود عىل التفاق  الوفد، يف

طار ونطاق ومضمون WIPO/ACE/12/14 عن الاهامتم اخلاص اذلي أأبدته اجملموعة حيال الوثيقة ، اليت ترشح اإ
نفاذ امللكية  الفكرية. وأأبدى ثقة اجملموعة يف أأن تواصل الوفود الاس تفادة من  املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية من زوااي خمتلفة.المنط املر   ن اليت توفره اللجنة لالس مترار يف تبادل جتارب اإ

نفاذ، اجملموعة وأأكّد جمددا الأمهية البالغة اليت تولهيا وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية  .8 لعمل وولية جلنة الإ
ىل التوصية  من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  7واملادة من أأجندة  الويبو للتمنية  45املستندين اإ

)اتفاق تريبس(. وأأعرب عن ترجيب اجملموعة ابملنتدى املمتزي اذلي تتيحه اللجنة لأغراض تبادل املعلومات وتقامس التجارب 
ذاكء الاحرتام واملامرسات بطريقة جمدية من شأأهنا مساعدة ادلول الأعضاء عىل حتسني أ لياهتا اخلا صة حبامية امللكية الفكرية واإ

وضع القواعد لها خدمة للتمنية. وأأضاف أأن اجملموعة تذكّر، مع ذكل، بأأن ولية اللجنة تستبعد رصاحًة أأي معل يس هتدف 
نفاذها احتياجات حمّددة و .املواءمةأأو واملعايري  يه تعزيز وأأكّد عىل لزوم أأن تراعي أأنشطة حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

نقل التكنولوجيا وذكل بغرض حتقيق املنافع الاجامتعية والاقتصادية املتوقّعة. وأأوحض أأن اجملموعة أأحاطت علام عىل و الابتاكر 
أأحدث أأنشطة الويبو يف املتعلقتني، عىل التوايل، ب WIPO/ACE/12/14و WIPO/ACE/12/2حنو خاص ابلوثيقتني 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكري نفاذ حقوق امللكية الفكريةو  ةجمال اإ أأخريا، . و املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ
ذاكءابأأبدى ترحيب اجملموعة  يف اذلي ُعقد ، حتفزي الابتاكر والإبداع –الاحرتام للملكية الفكرية  ملؤرمر ادلويل املع ي ابإ

ىل العمل املقبل للجنة وقال2016 ش نغهاي يف نومفرب دراج أأنشطة املساعدة  . وتطرق اإ ن اجملموعة تطلب أأن يتواصل اإ اإ
س امي ما خيص مهنا مواطن املرونة اليت يتيحها اتفاق تريبس، يف جدول أأعامل اللجنة. وأأضاف أأن  التقنية اليت تقدهما الويبو، ل

هذا الصدد. وأأخريا، أأبدى  اجملموعة حتّث الأمانة عىل اختاذ اخلطوات الالزمة لتشجيع ادلول الأعضاء عىل تقدمي مساهامت يف
نفاذ واملسامهة، حسب الاقتضاء، يف  الوفد الزتام اجملموعة ابملشاركة عىل حنو بنّاء يف معل ادلول الثانية عرشة للجنة الإ

 املناقشات بشأأن خمتلف البنود املدرجة يف جدول الأعامل.

لعمل اللجنة.  مجموعتهالأمهية اليت تولهيا د حتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأكّ و  .9
ذاكء الاحرتام  وملا طار قانوين مالمئ واإ رساء اإ نفاذ، مفن الأمهية مباكن اإ اكنت ادلول الأعضاء تواجه حتدايت عديدة يف جمال الإ

رانمج العمل س امي الش باب. ورأأى أأن ب مع الرتكزي خباصة عىل فئات خمتلفة ول ،للملكية الفكرية عن طريق محالت متنوعة
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية معلية املتفق عليه من شأأنه أأن يضمن تبادًل فعاًل وبنّ  ىل أأن اإ اًء للمامرسات الفضىل. وأأشار اإ
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ن من تغيري سلوكيات الناس وعقلياهتم. الكثري من املوارد من أأجل تنفيذ مراحل العمل اخملتلفة والمتكّ  وتتطلبطويةل ومعقدة 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية وأأن تبادل اخلربات  انعمتدأأمران ي نظام امللكية الفكرية وفعاليته  ميانه بأأن جاذبيةوأأعرب عن اإ  عىل اإ

نفاذ يف بالدهايف ذكل اجملال سيساعد ادلول الأعضاء ع . ويف اخلتام، أأكد جمددًا الزتام مجموعته بعمل ىل وضع س ياسات الإ
 الأعضاء. عادهتا املتجلية يف اهامتهما الشديد ابملوضوع والعروض اليت تقدهما دولهااءة فيه عىل اللجنة واملشاركة البنّ 

نفاذ  .10 نفاذ ستسامه يف تعزيز اإ ميانه بأأن ادلورة الثانية عرشة للجنة الإ وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن اإ
د الأمهية اليت فعال وانجع محلاية امللكية الفكرية. وأأكّ حقوق امللكية الفكرية بوصفه أأحد العنارص الأساس ية يف تنفيذ نظام 

ن تكل احلقوق لن تمتكّن، بدون أ ليات  لعمل اللجنة وموضوعاهتا، ولمجموعته تولهيا  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقال اإ س امي اإ
نفاذ فعاةل ومتوازنة، من حتقيق هدفها الأسايس وهو الإسهام يف التمنية من خالل تشجيع الابتاكر وحاميته.  أأضاف أأن و اإ

نفاذ موضوع تباره مصلحة عامة أأاي مواصةل الالزتام به واع  اله الويبو جبدية، وينبغييف اء عضادلول الأ ناوهل لك تت ينبغي أأن  الإ
نفاذ احلقوق بفعالية تمكن يف تطبيق احلقوق وليس يف القوانني واللواحئ  ااكن مس تواه الإمنايئ. وأأقر بأأن املصاعب اليت يواهجها اإ

ن من الأمهية مباكن الاس تفادة من جتارب ال   خرين، واللجنة خري ماكن ذلكل. وأأعرب عن رضا يف حد ذاهتا، وعليه فاإ
ىل أأن قامئة العروض الطويةل  ؛اجملموعة ابلطبيعة املتوازنة للبنود الأربعة لربانمج معل اللجنة الاهامتم اذلي  تشهد عىلمشريًا اإ

ىل الروح الإجيابية اليت   يف ظلّها. اللجنة تعملتبديه ادلول الأعضاء وتشري اإ

ندونيس يا  .11 نفاذ وحتدث وفد اإ ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وحث الوفود عىل عدم احلياد عن ولية جلنة الإ
ىل أأن ولية اللجنة يه تقدمي املساعدة التقنية والتنس يق يف جمالت  ابلرشوع يف أأي أأنشطة لوضع القواعد واملعايري؛ مشريًا اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. نفاذ امللكية الفكرية واإ نفاذ الرتكزي عىل ماكحفة أأنشطة التقليد  اإ وذكَّر بأأنه ينبغي للجنة الإ
قلميية مجليع والقرصنة؛ وتثقيف امجلهور؛ وتقدمي املساعدات؛  الأطراف املعنية؛ وتبادل والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية واإ

نفاذ عىل و نفاذ. وذلكل مفن احملبذ أأن تدأأب جلنة الإ ليهتا وبرانجمها اهتداًء بتوصيات امجلعية العامة املعلومات عن قضااي الإ
والأهداف الاسرتاتيجية وتوصيات أأجندة التمنية. ول شك يف أأن اللجنة تتيح منتدى قاميً تتبادل فيه ادلول الأعضاء خرباهتا 

نفاذها أأوًل عىل أأحصاب  قلميية، فتقع مسؤولية اإ احلكومات.  املصلحة لالوطنية ولكّن حقوق امللكية الفكرية حقوٌق خاصة واإ
نفاذ لأحصاب احلقوق ميكن  جراءات اإ والزتمت ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية، مبوجب اتفاق تريبس، بتوفري اإ

قامة نظام  لهيا يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية، غري أأن التفاق مل يلزم ادلول ابإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية اللجوء اإ لإ
نفاذ القانون بصفة عامة.يكون منف ن مجموعته تنتظر من أأنشطة املساعدة التقنية اليت  صاًل عن النظام اخلاص ابإ وقال الوفد اإ

نفاذ امللكية الفكرية أأن تظل مامتش ية مع روح التوصية  اليت تدعو من توصيات أأجندة التمنية  45تضطلع هبا الويبو يف جمال اإ
نفاذ امللكية الفك ىل انهتاج اإ طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصةالويبو اإ وأأكّد . رية يف اإ

ذاكء الاحرتام للملكية عىل  نفاذ حقوق امللكية الفكرية بطريقة شامةل ومن منظور اإ أأمهية أأن تس متر الويبو يف تناول مسأأةل اإ
نفاذ مع أأهداف املادة  نفاذ مل رمنح لك بنود معل من ات 7الفكرية لضامن رمايش س بل الإ فاق تريبس. ورأأى الوفد أأن جلنة الإ

ذ اكنت مناقشة البند الثالث من برانمج العمل )عن  تبادل املعلومات حول التجارب دورهتا الثانية عرشة الأولوية نفسها اإ
نفاذ امللكية الفكرية مبا يراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية  الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

نفاذ جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ قد خلصت  ( حمدودة للغاية. وأأضاف الوفد أأن مجموعتهواختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ
ن WIPO/ACE/12/14 بعد دراسة الوثيقة ىل تعزيز أ ليات ضامن اإ ىل أأمهية الإملام بأأنشطة املساعدة الترشيعية الرامية اإ فاذ اإ

نفاذ امللكية الفكرية. وأأقر الوفد  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بوصفه مفهومًا أأوسع نطاقًا من اإ حقوق امللكية الفكرية يف ظل اإ
نفاذ امللكية الفكرية، اليت يقدهما  WIPO/ACE/12/14 بأأن الوثيقة قد تناولت مسأأةل املساعدة الترشيعية يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، غري أأن التقيمي اذلي  17 الربانمج طار الهدف الاسرتاتيجي السادس اخلاص ابإ يف الويبو يف اإ
ىل عينات حمدودة مل تبنّين وضع البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا ابلقدر  أأجرته شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية قد استند اإ

ىل نفاذ امللكية الفكرية  الاكيف. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ عرض أأمشل لأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ
ملامًا ابلأمور عندما تلمتس مساعدة تقنية. وطلب  نفاذ يف املس تقبل يك تصبح ادلول الأعضاء أأك ر اإ كجزء من معل جلنة الإ
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نفا اّبن ادلورات املقبةل للجنة الإ م، اإ ذ، لك مواد التدريب وتكوين الكفاءات الوجهية يك تنظر فهيا الوفد من الأمانة أأن تقّدن
نفاذ امللكية الفكرية.ل القضية املهمة ادلول الأعضاء، واقرتح مناقشة  جراءات اإ  كيفية تناول مسائل الس ياسة العامة الأوسع يف اإ

 ويف اخلتام، أأكّد الوفد حرص مجموعته عىل املشاركة يف املناقشات مشاركة بناءة.

فد الصني أأنه سيشارك مشاركة بناءة ونشطة يف املناقشات ومعليات تبادل اخلربات يف أأثناء ادلورة الثانية وأأعلن و  .12
نفاذ.  عرشة للجنة الإ

يران )مجهورية  .13 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ؛  –وأأيد وفد اإ الإسالمية( البيان اذلي قدمه وفد اإ
ىل الأمهية الكبرية اليت يولهيا لعمل اللجنة اليت توفر منتدى قاميً تتبادل فيه ادلول الأعضاء خرباهتا الوطنية يف جمالت  مشريًا اإ

ىل الأمهية الكبرية  حمّددة من حقوق امللكية الفكرية من دون الاخنراط يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري. وأأشار الوفد اإ
الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من تبادل القصص للبندين الثالث والرابع من برانمج العمل )

الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوط ي والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات 
ا يف برانمج معل ادلورة (، ورأأى أأن تكل املوضوعات مل تُمنح الأولوية ذاهتاملعنية من أأجندة التمنية وولية اللجنة

ىل  الثانية بقاء تكل املوضوعات املهمة يف برانمج معلها. ويف اخلتام، أأعرب عن تطلعه اإ نفاذ. وأأيد الوفد اإ عرشة للجنة الإ
 مناقشات أأوسع بشأأن تكل املوضوعات يف ادلورة التالية.

نفاذ ما انفكت حتّدد أأولوايت وختصص  .14 ىل أأن جلنة الإ موارد لأداء وليهتا يف تقدمي املساعدة وأأشار وفد الربازيل اإ
نشاهئا يف عام  نفاذ منذ اإ نفاذ أأن يكون 2002التقنية والتنس يق يف جمال الإ . ورأأى الوفد أأنه ينبغي لعمل الويبو يف جمال الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفك ذ يتطلب اإ ليه من تغيريات عىل مس توى املنظمة. اإ رية بطريقة متسقًا مع أأجندة التمنية وما دعت اإ
نفاذها فضاًل عن منع سوء اس تخدام أأحصاب احلقوق لها  مس تدامة اعامتد تدابري تسامه يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

ماكنية املواءمة ب ميانه ابإ ساءًة للمنافسة والابتاكر. وأأعرب الوفد عن اإ نفاذ امللكية الفكرية والهدفني املمتثلني يف اإ تعزيز ني اإ
لتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأأضاف أأن اللجنة خري ماكن ليحقق املندوبون ذكل التوازن. والهنوض ابلويج الابتاكر التكنو 

نفاذ فعاةل س يتيح حامية مصاحل أأحصاب احلقوق املرشوعني من دون تقييد نرش املعارف. ومن  جراءات اإ ن وضع اإ وقال الوفد اإ
امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة. ويف اخلتام، أأعلن الوفد مث، ميكن للجنة أأن تواصل توضيح الروابط بني حقوق 

 اس تعداده للمشاركة يف املناقشات الوجهية لإرساء فهم مشرتك للقوانني والإجراءات اخلاصة ابمللكية الفكرية واملنافسة.

15.  ّ نفاذ وتأأثريها د وفد كوت ديفوار البيان اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأقر بأأمهية ووأأي لية جلنة الإ
جراء مناقشات ومداولت بنّاءة وممثرة ىل اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ودعا الوفد لك الوفود الأخرى اإ مع مراعاة  يف جمال اإ

نفاذ والأهداف املنشودة  .التوازن بني مسأأةل الإ

ىل زايدة عبور ا .16 ىل أأن توس يع قناة بامن مؤخرًا أأدى اإ ىل احمليط الهادئ عرب وأأشار وفد بامن اإ لسلع من احمليط الأطليس اإ
منطقة كولون التجارية احلرة. ومن مث، المتس الوفد زايدة أأنشطة التوعية وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف بامن 

امة وموظفي منطقة كولون لفائدة العاملني ابلقضاء فضاًل عن الهيئات املعنية الأخرى ومهنا هيئات الأمن وامجلارك والنيابة الع
 التجارية احلرة، مواهجًة خلطر ارتفاع مس توايت القرصنة والتقليد.

ملامًا بتأأثري التجارة الإلكرتونية ومزودي خدمات  .17 ميانه بأأنه ينبغي للعامل أأن يكون أأك ر اإ وأأعرب وفد رسي لناك عن اإ
س بل املساعدة التقنية وادلمع فامي يتعلق بتكل اجلوانب املهمة الإنرتنت يف الاجتار ابلسلع املقدلة. وأأبدى الوفد اهامتمه بتلقي 

 لفائدة املدعني والعاملني ابلقضاء والرشطة وامجلارك. ويف اخلتام، أأعلن الوفد تأأييده وتقديره للأنشطة اليت تنفذها الويبو.

ىل حقوق امللكية الفكرية عىل وشّدد وفد اململكة العربية السعودية عىل أأن بدله يواجه مشلكة تدفق السلع املتعدية ع .18
ىل أأمهية املوضوعات املدرجة يف جدول أأعامل ادلورة الثانية عرشة للجنة  غرار العديد من البدلان الأخرى يف العامل. وأأشار اإ
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نفاذ ول تالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية، وأأوحض أأن قوانني اململكة العربية السعودية، وخباصة الإ  س امي مسأأةل اإ
 الأحاكم اخلاصة ابمجلارك، صارمة للغاية يف معاقبة املتعدين عىل امللكية الفكرية.

نفاذ ستناقش يف دورهتا الثانية عرشة مسائل هممة ومبتكرة للغاية يف جمال حامية  .19 ىل أأن جلنة الإ وأأشار وفد املكس يك اإ
نه يدرك أأن حامية حقوق املل  نفاذها. وقال الوفد اإ كية الفكرية مسؤولية جامعية تقتيض التعاون بني حقوق امللكية الفكرية واإ

نفاذ امللكية الفكرية ول ىل تعزيز اإ قلميية الرامية اإ س امي الندوة  السلطات العامة والقطاع اخلاص. وذكر أأيضًا بعض املامرسات الإ
قلميية اليت ُعقدت يف عام  ومكتب البيت الأبيض يف تيكيال ابلشرتاك بني املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  2016الإ

نفاذ امللكية الفكرية يف الولايت املتحدة  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف أأمرياك الأمريكية ملنسق اإ حتت شعار "تعزيز س ياسات اإ
الالتينية: دور مكتب امللكية الفكرية". ورأأى الوفد أأن هيئة امجلارك تؤدي دورًا حموراًي يف ماكحفة حالت التعدي عىل 

نفاذ، يف ندوة عن حامية امللكية امللكية  ىل أأن بدله قد شارك، قبل أأس بوعني من ادلورة الثانية عرشة للجنة الإ الفكرية مشريًا اإ
نفاذها لفائدة ماكتب امللكية الفكرية وموظفي امجلارك يف فييت انم، ويه ندوة نظمهتا الولايت املتحدة الأمريكية  الفكرية واإ

 .دى التعاون الاقتصادي ل س يا واحمليط الهادئمنتودمعهتا عدة دول أأعضاء يف 

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأكّد عىل دمعه القوي لعمل اللجنة واملهمة  .20
نفاذ الا ضطالع بدور اليت تضطلع هبا، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتيح زايدة التنظمي يف برانمج العمل وقابلية التنبؤ به للجنة الإ

طار الويبو. وأأضاف أأنه ل، عىل حنو متوازن، بنود ل يزال يعتقد أأن بند جدول الأعامل اذلي يركّز عىل ادلول يمُكّ  أأكرب يف اإ
ىل التجارب العملية  جدول الأعامل املركّزة عىل القضااي املطروحة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات اليت استندت اإ

 الويبو، تتيح للوفود اس تخالص ادلروس من البدلان الأخرى والاس تفادة من ممارسات بعضها البعض. لدلول الأعضاء يف
دراج هذا البند يف جداول الأعامل املقبةل. وفامي خيص التجارب الوطنية  ومن مّث، أأعرب الوفد عن دمعه للجنة يف مواصةل اإ

ىل أأن الاحتاد الأورويب املتعلقة ابلرتتيبات اليت تتخذها املؤسسات بشأأن س ياسات و  نفاذ امللكية الفكرية، أأشار الوفد اإ أأنظمة اإ
حبّد ذاته اعمتد ما يُعرف بهنج "تعقّب الأموال" ملواهجة التعدي عىل امللكية الفكرية عىل املس توى التجاري، وأأن تيسري 

طار ذكل الهنج. وفامي خيص التعاون الطوعي اخلاص بقطاع الأعامل والتفاقات اذلاتية التنظمي من الأدوات املهمة  يف اإ
، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون ادلورة الثانية عرشة للجنة WIPO/ACE/12/2و WIPO/ACE/12/14 الوثيقتني

نفاذ بداية تبادل جمد للمعلومات بشأأن التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مؤكدًا أأنه ينبغي  الإ
تقدهما الويبو أأن حتافظ عىل مرونهتا وأأن تأأخذ يف الاعتبار مس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية والتعسف  لأية مساعدة

جراءات الإنفاذ، مراعية املصلحة الاجامتعية الأمع وأأولوايت ادلول الأعضاء. وأأعرب عن رغبته يف أأن  احملمتل يف اس تخدام اإ
قلميية والندوات واملؤرمرات واحللقات ادلراس ية يف أأورواب، مقدرًا بشّدة العمل اذلي تُنظم املزيد من حلقات العمل الوطنية و  الإ

ىل ارتياحه ذاكء الوعي. وأأشار اإ ىل ادلول الأعضاء من خالل أأنشطة التدريب واإ بشلك  تضطلع به الويبو لتقدمي املساعدة اإ
زاء التعاون املكثّف بني الويبو ومرصد الاحتاد الأورويب بشأأن  كتب ، التابع مل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةخاص اإ

. وفامي خيص الصعوابت العملية اليت تعرتض سبيل أأحصاب املصلحة اكفة يف أأوجه التقاطع الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية
عداد أأداة مرجعية بشأأن الصةل  الفكرية والقانون ادلويل بني امللكية بني امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص، رّحب الوفد ابإ

ىل تقدميها ممتنيًا أأن حتقق تكل الأداة اخلاص لجهات القانونية اخملتلفة مثل القضاة واملرشعني ل  كبرية فائدة، وأأعرب عن تطلّعه اإ
ني واملستشارين القانونيني نفاذ، أأعرب الوفد عن  واحملمكَّ رغبته يف أأن يف ش ىت أأصقاع العامل. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل للجنة الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وما  ماكنيات التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإ جُترى املزيد من املناقشات حول اإ
س امي يف جمال ماكحفة التعدايت عىل املس توى التجاري. وبوسع الاحتاد الأورويب أأيضا أأن يسامه  يرتتب عن ذكل من أأثر، ول

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، كام أأن يف تكل املناقشات، لك ونه قد اعمتد عدة حلول جديدة يف س ياق هنج "تعقّب الأموال" لإ
، رمثّل التعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةهيئات الاحتاد الأورويب ومبادراته، ومن بيهنا مرصد الاحتاد الأورويب بشأأن 

نفاذ حقوق املل  كية الفكرية. وعرّب الوفد عن اعتقاده بأأن الويبو يه مركز متعدد منصة قيّمة لتشجيع تعاون أأكرب يف جمال اإ



WIPO/ACE/12/15 
6 
 

نفاذ يف مجيع ادلول الأعضاء فهيا،  الأطراف مجليع لقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية، وأأهّنا تضطلع بدور همّم يف تنس يق أأنشطة الإ
 لتكفل بذكل سالمة النظام العاملي للملكية الفكرية عىل الأمد البعيد.

نفاذ امللكية الفكرية من منظور شامل، مبا يضمن توافق وأأشار مم  .21 ىل اإ ىل أأنه ينبغي أأن تتطرق الويبو اإ ثل مركز اجلنوب اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية مع أأهداف أأجندة الويبو للتمنية واملادة من اتفاق تريبس. وذكّر أأيضًا بأأحاكم اجلزء  7 وسائل اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية تقع عىل عاتق صاحب احلق وليس الثالث من اتفاق تريبس. وأأضاف أأن املسؤولي ة الأساس ية يف اإ
نفاذ مبثابة  ىل أأن حقوق امللكية الفكرية تندرج مضن فئة احلقوق اخلاصة. ورأأى أأنه ينبغي أأن تكون جلنة الإ احلكومات، نظرًا اإ

طنية، لتضمن توافقها مع تكل الأهداف. منتدى لدلول الأعضاء يك تس تعرض أأنشطة الويبو وتناقشها وتتبادل جتارهبا الو 
ىل بعض النقاط لتنظر فهيا اللجنة يف املس تقبل، وأأكّد عىل أأمهية التصدي لالنهتااكت اليت تطال حقوق امللكية  وأأشار اإ

نفاذ امللكية الفكرية، وللمامرسا جراءات اإ اكت من املنافية للمنافسة، وتبادل التجارب الوطنية للحيلوةل دون انهتا تالفكرية واإ
قد تعانهيا ادلول الأعضاء ومن شأأهنا تقويض حقوقها يف اس تخدام مواطن املرونة  تكتياكتهذا القبيل أأو أأية هتديدات أأو 

نفاذ امللكية الفكرية. وارتأأى املمثل أأنه من املهم حتسني مصادر املعلومات لإجراء  اليت يتيحها اتفاق تريبس يف جمال اإ
ىل تقدير ا لنطاق العاملي للتقليد والقرصنة، والتأأكّد من أأن املصطلحات املس تخدمة توافق تكل الواردة يف ادلراسات الرامية اإ

لهيا ادلراسات احلديثة. وأأعرب عن اعتقاده بأأنه من  اتفاق تريبس، ومن موثوقية املهنجية املتبعة والتقديرات اليت خلصت اإ
ملية بشأأن الأدوية املتدنية النوعية واملغشوشة بغية المتيزي املهم مناقشة التعريف اذلي اعمتدته مؤخرا منظمة الصحة العا

بوضوح بني قضااي التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابملنتجات الطبية وقضااي اجلودة والسالمة والفعالية. واقرتح 
نفاذ امللكية الفكرية، لأن رمّكن املؤسسات ذكل رضوري لضامن  أأيضًا مراجعة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

نفاذ امللكية الفكرية من حتديد التوازن املناسب، حسب لك حاةل، بني مصاحل صاحب احلق وامجلهور  .احلكومية املعنية ابإ

ىل أأن منظمته تلزتم بتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية دلى مجيع الإدارات  .22 وأأشار ممثل منظمة امجلارك العاملية اإ
ىل جانب املنظامت الرشيكة، عىل غرار الويبو. وذكّر الأ  عضاء فهيا، وأأهنا تبذل ما يف وسعها لتنس يق تكل الأنشطة اإ

من اجلزء الثالث لتفاق تريبس، وأأعرب عن امتنانه  4ابملتطلبات اخلاصة املتعلقة ابلتدابري احلدودية والواردة يف القسم 
ىل أأن منظمته س متيض قدمًا يف لوفدي بامن ورسي لناك عىل لفهتام الانتبا ىل معل امجلارك يف جمال امللكية الفكرية، وأأشار اإ ه اإ

 مساندة ذكل العمل.

ىل الالزتامات  مجعية صناعة احلواسيب والتصالتوأأكّد ممثل  .23 أأن العديد من اخلدمات الش بكية تتجاوز الامتثال اإ
وتبذل هجودًا طوعية من أأجل مساعدة صاحب حق املؤلف والعالمة القانونية احمللية، لتوفر امحلاية لعالمات الغري وحمتواها، 

ىل أأن بعض الواثئق املُقدمة يف س ياق اللجنة رمنح فكرة عن نوع الأدوات القامئة ولكهّنا ل  التجارية يف حامية حقوقه. وأأشار اإ
نرتنتتقّدم صورة شامةل عن الأدوات املتاحة ومدى تنّوعها عرب ا ىل أأن حق املؤلف . وأأشالنظام احليوي لالإ ر املمثل اإ

ىل مس توايت خمتلفة فامي  ضافة اإ والعالمات التجارية ليسا مصطلحني مرتادفني، بل للك مهنام مرّبرات قانونية وأأغراض خمتلفة اإ
خيص املواءمة عىل الصعيد العاملي. ومن مّث، رأأى املمثل أأن احللول اليت تناسب موضوعا ما ل تؤدي ابلرضورة الغرض نفسه 

ىل موضوع أ خر، مؤكداً أأن انعدام املواءمة يف ابل  التفكري  يثري مشلكة عويصة عند املوضوعيالتجارية قانون العالمات نس بة اإ
نفاذ عاملية    ومؤرمتةيف أأدوات اإ

طار البند  .24 ىل  5ويف اإ وعرض واحد من الأمانة  من عروض اخلرباء عرضاً  34من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
ىل  WIPO/ACE/12/3واثئق من ال) برانمج العملخمتلف بنود وأأربع مناقشات جامعية خبصوص  اإ

WIPO/ACE/12/14.) 
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طار بند برانمج العمل املعنون "ويف  .25 تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن اإ
نفاذ امللكية الفكر  ية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل"، س ياسات وأأنظمة اإ

 مُجعت العروض مضن أأربعة مواضيع.

تالفها ال منان بيئيا"، كشف  .26 طار موضوع "التخلص من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية واإ مارتن ويف اإ
الأمانة عن "التخلص من السلع املتعدية  أأجريت بتلكيف مننتاجئ دراسة ، نيفجب  د، مستشار مس تقل يف جمال البيئةغوار 

ىل  تالفها ال منان بيئيا". وأأشري يف هذا املقام اإ  ..WIPO/ACE/12/3 Rev وثيقةالعىل حقوق امللكية الفكرية واإ

يطاليا وفضاًل عن ذكل، عرضت دولتان عضوان جتربتني هلام. وقدمت العرض الأول واكةل امجلارك والاحتاكرا .27 ت يف اإ
دارة امجلارك الإيطالية" وقدم العرض  بعنوان "التخلص ال من بيئيًا من املنتجات املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية: جتربة اإ

تالفها ال منان  الثاين املعهد املكس ييك للملكية الصناعية بعنوان "التخلص من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية واإ
ىل  حاةل -بيئيا  .WIPO/ACE/12/4 وثيقةالاملكس يك". وأأشري يف هذا املقام اإ

ثيوبيا وكوت ديفوار واملغرب وفييت انم وبامن والأرجنتني  .28 وتلت ذكل مناقشات مبداخالت من وفود جنوب أأفريقيا واإ
 والفلبني واملكس يك واتيلند والياابن ونيجرياي وممثل جامعة دول الأنديز.

نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوط ي والإقلميي"، عرضت عرش دول أأعضاء  .29 طار موضوع "تنس يق اإ ويف اإ
نفاذ امللكية الفكرية"؛ وقدم  جتارهبا. فقد قدمت واكةل امللكية الفكرية مجلهورية أأرمينيا عرضًا بعنوان "جتربة أأرمينيا يف تنس يق اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية: الهدف الرئييس يف  املعهد الوط ي للملكية الصناعية يف ش ييل عرضًا بعنوان "تنس يق اإ
دارة ش  الاسرتاتيجية الوطنية للملكية  نغهاي للملكية الفكرية عرضًا بعنوان "حامية حقوق الصناعية يف ش ييل" وقدمت اإ

مكتب اجملموعة الوطنية الرائدة يف جمال  امللكية الفكرية وزرع ثقافة امللكية الفكرية: ممارسات بدلية ش نغهاي، الصني"؛ وقدم
نفاذ  ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد يف الصني عرضًا بعنوان "توطيد التعاون الوط ي يف جمال أأنشطة الإ

حقوق  معل اجملموعة الوطنية الرائدة يف جمال ماكحفة التعدي عىل –لقمع حالت التعدي عىل امللكية الفكرية يف الصني 
نفاذ  امللكية الفكرية والتقليد يف الصني"؛ وقدم مكتب الياابن للرباءات عرضًا بعنوان "التعاون بني الواكلت الإدارية املعنية ابإ

دارة الأعامل وامللكية الفكرية يف انميبيا عرضًا  -حقوق امللكية الفكرية يف الياابن  اجلوانب القانونية والتشغيلية"؛ وقدمت اإ
نفاذ امللكية الفكرية  بعنوان " ركزية هامة خلطة انميبيا الاسرتاتيجية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية"؛ وقدم  -تنس يق معلية اإ

طار رابطة أأمم جنوب  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف اإ مكتب الفلبني للملكية الفكرية عرضًا بعنوان "التعاون الإقلميي بشأأن اإ
نفاذ امللكية الفكرية ودور مكتب التحقيقا رشق أ س يا"؛ وقدم ت املركزي للرشطة امللكية التايلندية عرضًا بعنوان "تنس يق اإ

نفاذ حق املؤلف يف تركيا"؛ وقدم  الرشطة امللكية التايلندية"؛ وقدمت املديرية العامة حلق املؤلف عرضًا بعنوان "تنس يق اإ
نفاذ امللكية الفكرية يف فييت انم ودور املكتب الوط ي املكتب الوط ي للملكية الفكرية يف فييت انم عرضًا بعنوان "تنس ي ق اإ

ىل   .WIPO/ACE/12/5 Rev.2 وثيقةالللملكية الفكرية". وأأشري يف هذا املقام اإ

املدير العام للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية مع  وُعقدت مناقشة جامعية بتوجيه الس يد ميغيل أأخنيل مارغاين، .30
كوادور مداخالت من وفود املغرب وال ثيوبيا ربازيل وابكس تان وهندوراس والولايت املتحدة الأمريكية ونيجرياي والصني واإ واإ

 منظمة امجلارك العاملية. وكوت ديفوار ومرص وممثل

طار موضوع "الإجراءات القضائية الفعاةل"، قدمت ثالث دول أأعضاء عرضًا بعنوان "أ ليات تسوية منازعات  .31 ويف اإ
املعهد الإقلميي للملكية الفكرية بلكية الإجراءات القضائية الفعاةل". فقدم  –متوازنة وشامةل وفعاةل امللكية الفكرية بطريقة 

عرضًا بعنوان "الإجراءات القضائية الفعاةل يف منازعات امللكية الفكرية يف مرص"؛ وقدمت  احلقوق يف جامعة حلوان ابلقاهرة
جرا ءات فّعاةل للمحامك يف جمال امللكية الفكرية يف بامن"؛ وقدمت احملمكة الاحتادية حممكة العدل العليا يف بامن عرضًا بعنوان " اإ
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ىل  للرباءات عرضًا بعنوان "كفاءة وفعالية الإجراءات أأمام احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا". وأأشري يف هذا املقام اإ
 .WIPO/ACE/12/6 وثيقةال

بلجياك، وحممكة  أأنتويرب،، وهو قاض مبحمكة الاس تئنافانات، وأأجريت مناقشة جامعية بتنس يق الس يد سام غرا .32
ثيوبيا، مع مداخالت من وفود الربازيل واملغرب وش ييل لكسمربغبنيلوكس،   .واإ

نفاذ امللكية الفك .33 طار موضوع "اإ أأانبيل بينيت، قاضية سابقة رية والقانون ادلويل اخلاص"، قدم لك من ادلكتورة ويف اإ
بني امللكية الفكرية والقانون ادلويل  "أأوجه التقاطع ، مرشوع ادلليل حولسام غرااناتوالقايض الية، يف حممكة أأسرتاليا الفدر 

املزمع أأن يشرتك يف نرشه لك مؤرمر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص (، .WIPO/ACE/12/7 Rev وثيقةالاخلاص" )
نفاذ يتعلق فامي اخلاص ادلويل القانون بشأأن لهاي مؤرمر أأعاملعرضًا حول "املؤرمر املذكور وقدم . (HCCH) والويبو  ابإ
 (..WIPO/ACE/12/8 Rev وثيقةال" )الفكرية امللكية حقوق

يران )مجهورية وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت من .34 رسائيل واإ الإسالمية( والصني -وفود كوت ديفوار واإ
 املتحدة الأمريكية والربازيل وش ييل. والولايت

طار موضوع "الرت  .35 كتور فريدريك ادلتيبات املؤسس ية ملواهجة التعدي عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت"، قّدم ويف اإ
أأجريت اليت راسة ادل ،جامعة أأكسفورد، اململكة املتحدة، وأأس تاذ زائر يف لكية كينغز، لندنيف  موسرتت، زميل ابحث

" التجارية عرب الإنرتنتمقارابت التعدي عىل العالمات دراسة يف "ويه بتلكيف من الأمانة 
 (.WIPO/ACE/12/9 Rev. 2  وثيقةال)

ىل ذكل، قدمت مخس دول و .36 أأعضاء ومنظمة واحدة عرضًا بشأأن "الرتتيبات املؤسس ية املتعلقة بس ياسات ابلإضافة اإ
نفاذ امللكية الفكرية وأأنظمة مواهجة التعدايت عرب الإنرتنت". ومشلت املساهامت عروضًا فردية حول "جت يطاليا يف ارب اإ اإ

والرشطة املالية  الوحدة اخلاصة محلاية امللكية الفكرية"، من تقدمي ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عرب الإنرتنت
ات الزراعية وزارة الس ياسة، مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائيو 

يطاليا؛ و" رجيةوالغذائية واحل الرتتيبات املؤسس ية املنفذة يف مجهورية كوراي للتصدي لنتشار السلع املقدلة عىل يف اإ
امللكية الفكرية عرب  التعدي عىلقضااي  التقايض يفحتدايت "، من تقدمي املكتب الكوري للملكية الفكرية؛ و"الإنرتنت

: جحب املواقع الش بكية "أأوامر؛ ولتايلند مكتب املدعي العام"، من تقدمي لتايلندالعام  املدعيمكتب  وهجة نظرالإنرتنت: 
"الرتتيبات املؤسس ية ملواهجة التعدايت عىل امللكية ؛ وحممكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز "، من تقدمياململكة املتحدة جتربة

(، IPC3للتعدايت عىل امللكية الفكرية )الئتالف املنسق للتصدي  "، من تقدميجتربة يوروبول -الفكرية عىل الإنرتنت
امجلعية الأمريكية لقطاع  من تقدمي ،"التدابري الطوعية لقطاعات الصناعات للحد من القرصنة عىل الإنرتنتيوروبول؛ و"

ىل يف هذا املقام . وُأشري (MPAAالأفالم السيامنئية )  ..WIPO/ACE/12/10 Rev وثيقةالاإ

الربازيل واملكس يك واتيلند مداخالت من وفود  ، معكتور فريدريك موسرتتدلاوأأجريت مناقشة جامعية بتنس يق  .37
كوادور. س بانيا وجورجيا واإ رسائيل واملغرب واإ  واإ

طار بند برانمج العمل  .38 بأأنشطة التوعية وامحلالت  "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بشأأنويف اإ
الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول 

 مضن موضوعني. مُجعت العروضالأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت"، 

طار موضوع "سلوك املس هتكل وترصفاته"،  .39 مستشار ال خر أأعده من منظمة واحدة و هام قُدم عرضان أأحدويف اإ
بشأأن "املواطنني الأوروبيني وامللكية الفكرية: التصور والوعي  ل واحد بتلكيف من الأمانة. ومشل العرضان عرضاً مس تق
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عرضًا (؛ و WIPO/ACE/12/11 وثيقةال) املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةوالسلوك"، من تقدمي 
تقيمي السلوكيات وفعالية محالت  –أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية "يف من الأمانة وهو أأعد بتلك 

مايك لكوب، خبري استشاري مس تقل يف حبوث املس هتكل والرئيس التنفيذي الس يد "، من تقدمي التوعية
 (.WIPO/ACE/12/12 وثيقةال) ، تويكيهنام، اململكة املتحدةActualise Research Services لرشكة

طار موضوع "املواد أأو الأنشطة اخملصصة لإذاكء الوعي دلى ادلول الأعضاء يف الويبو"، قدمت مخس دول  .40 ويف اإ
أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية أأعضاء ومنظمة واحدة عروضًا بشأأن "

امحلالت واملنافسات التعلميية للش باب من أأجل بناء احرتام امللكية الفكرية يف ًا بشأأن "". ومشلت املساهامت عروضالفكرية
زايدة الوعي حول أأمهية امللكية الفكرية يف ؛ و"ربودا للتجارة وامللكية الفكريةمكتب أأنتيغوا وبمن تقدمي "، أأنتيغوا وبربودا

ثيوبيا ذ؛ و"ملكتب الإثيويب للملكية الفكريةمن تقدمي ا"، اإ اكء احرتام امللكية الفكرية وتوعية أأطفال املدارس: أأولوية تربوية يف اإ
الفكرية  مسابقة احرتام حقوق امللكية؛ و"يف جورجيا )ساكباتنيت( للملكية الفكريةالوط ي ركز املمن تقدمي "، جورجيا

ذاكءامن؛ و"، عُ وزارة الرتبية والتعلميمن تقدمي "، 2016/2017 امنعُ  يف لطالب املدارس الاحرتام للملكية الفكرية بني  اإ
أأبطال و" ؛دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف لبريوالبعثة ادلامئة من تقدمي "، جتربة بريو -امجلاهري 

يطاليامن تقدمي  ،"امللكية الفكرية: اللعبة اليت تعمّل املراهقني احرتام احلقيقة يف هذا ري . وُأشجامعة لينك اكمبوس، روما، اإ
ىل املقام   .WIPO/ACE/12/13 وثيقةالاإ

كوت ديفوار وهندوراس واملغرب وسويرسا والأرجنتني والولايت وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت من وفود  .41
 (.KIPAاملتحدة الأمريكية والصني والفلبني واليوانن والياابن وممثل مجعية كوراي للهنوض ابلخرتاع )

طار بند برانمج العمل  .42 تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما " بشأأنويف اإ
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية  الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ

جراءات  ساءة اس تعامل اإ نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول واحامتل اإ الإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية الترشيعيةاملساعدة قّدمت الأمانة عرضًا بشأأن "الأعضاء"،  " اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

 (.WIPO/ACE/12/14 )الوثيقة

رياك، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، والس نغال، ذكل مناقشات مع مداخالت من وفود كوس تاوتلت  .43
كوادور والربازيل.  ابمس اجملموعة الأفريقية، واإ

طار بند .44 تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة " بشأأنبرانمج العمل  ويف اإ
الوط ي والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا  من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين

نفاذ جلنةعنية من أأجندة التمنية وولية للتوصيات امل  وفود انميبيا والفلبني ومجهورية ُأجريت مناقشة جامعية مبشاركة "، الإ
 مودلوفا ومدغشقر.

 من وفود جنوب أأفريقيا وش ييل والربازيل.وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت  .45
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أأحدث أأنشطة الويبو يف بشأأن  WIPO/ACE/12/2مت الأمانة الوثيقة من جدول الأعامل، قد 6طار البند ويف اإ  .46
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية التمنية وهدف الويبو الاسرتاتيجي  أأجندةمن  45اسرتشادًا ابلربانمج واملزيانية والتوصية  جمال اإ

ذاكء الا ذاكء الاحرتام  حرتام للملكية الفكرية".السادس وهو "التعاون ادلويل عىل اإ وتعرض الوثيقة املساعدة التقنية يف جمال اإ
طارها املساعدة الترشيعية وخدمات التدريب والتوعية املقدمة للموظفني  للملكية الفكرية، اليت تشمل اخلدمات املطلوبة يف اإ

نفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية. ىل زايدة تعزيز التعاون ادلويل املهنجي وتشمل الوثيق امللكّفني ابإ ة أأيضا أأنشطة تريم اإ
 أأسهمو  والفعال مع سائر املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص من أأجل ضامن هنج متوازن وشفاف.

ذاكء الاحرتام للملكية ال 17 الربانمج وأأشارت  فكرية.كذكل يف عدد من منشورات الويبو حول أ خر املس تجدات يف جمال اإ
ن ُوجدت، والبدلان الأمانة  ىل أأن وصف لك نشاط وارد يف الوثيقة مرفوق مبعلومات عن املاكن واملنظامت الرشيكة، اإ اإ

ىل موقع الربانمج بأأمكهل.  وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. املشاركة، وموجز عن أأهداف النشاط، ورابط اإ

طار البند  .47  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقدول الأعامل، وعقب بياانت أأدىل هبا لك من مجموعة من ج 7ويف اإ
ندونيس يا وش ييل و واجملموعة الأفريقية واجملموعة ابء ووفود مجهورية كوراي والربازيل  ثيوبيا واملغرب والصني، اتفقت اللجنة و اإ اإ

 التالية:عىل أأن تواصل، يف دورهتا الثالثة عرشة، النظر يف املوضوعات 

 بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء  تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من 

 ؛الأولوايت

  نفاذ امللكية تبادل املعلومات حول التجارب او لوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ
 ؛الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

  ة تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغو
ساءة اس تعامل  نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ قوانني الإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء جراءات الإ  ؛اإ

  وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة  تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءاتو
التدريب عىل الصعيدين الوط ي والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من أأجندة 

نفاذ التمنية وولية جلنة  .الإ

 ]هناية الوثيقة[ 


