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WIPO/ACE/13/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  5 التارخي:

 باإلنفاذ المعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الثالثة الدورة

ىل  3جنيف، من   2018سبمترب  5اإ

 الرئيس ملخص

متدتهاذلي   اللجنة اع

نفاذ( يف الفرتة من لثةادلورة الثا ُعقدت .1 نفاذ )جلنة الإ ىل  3 عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ  .2018سبمترب  5اإ

 .مراقبا   25من غري ادلول و واحد عضوو  دوةل عضوا   77وحرض ادلورة 

طار البند و .2 ويبو، ادلورة من جدول الأعامل، افتتح الس يد مينيليك أألميو غيتاهون، مساعد املدير العام لل 1يف اإ

ة جنجنة وشكر ادلول الأعضاء عىل مشارةهتا الوثيقة يف معل الل ل يمي  الوفود املشارةة يف ادلورة الثالثة عرشة ل ب ب ورح  

ىل  يفو ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية معوما  أأنشطة الويبو الرامية اإ ىل أأن وفودا  اإ دت، خالل العام  . وأأشار اإ عديدة شد 

ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية، ومعل اللجنة السابق، عىل الأمهية  نفاذ املتوازن والفعال، وزايدة الوعي، واإ اليت تولهيا لالإ

يف معل ادلورة  أأسهيموامن لك مناطق العامل و  وااذلين جاؤ خاص. وأأعرب عن امتنان الأمانة للخرباء واملشارةني  بوجه

 عرشة. ةلثالثا

طار البند  .3 نفاذ 2ويف اإ ، من جدول الأعامل، انُتخب الس يد هيكتور مانويل ابملاس يدا غودوي، املدير العام لشؤون الإ

شعبة س ياسات حق أ ان فوبول، مستشارة حكومية يف ابراغواي، رئيسا. وانُتخبت الس يدة ، املديرية الوطنية لليملكية الفكرية

دارة يري فنلنداالس ياسات الثقافية والفنية، وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة،  املؤلف والثقافة السيمعية البرصية، اإ ؛ والس يد اإ

يف جنيف، الأخرى املنظامت ادلولية و براس يتيو، سكرتري اثٍن )امللكية الفكرية( يف البعثة ادلامئة لإندونيس يا دلى الأمم املتحدة 

 انئبني للرئيس.
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طار البند  .4  (.WIPO/ACE/13/1ت اللجنة جدول الأعامل )الوثيقة من جدول الأعامل، اعمتد 3ويف اإ

طار البند  .5  وهاموافقت اللجنة عىل مشارةة مراقبني مؤقتني يف دورهتا الثالثة عرشة من جدول الأعامل،  4ويف اإ

 .(ANDEMAامجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية )و  (ABAC-BAANماكحفة التقليد البلجيكية ) مجعية

ىل البياانت الافتتاحية واس متعت  .6 مجموعة بدلان أأمرياك مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، و اليت أأدلت هبا اللجنة اإ

 ووفد الاحتاد الأورويب.، واجمليموعة الأفريقية ، واجمليموعة ابء،ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، الالتينية والاكرييب

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان  .7 نفاذ وحتدث وفد اإ 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 لوض  القواعد واملعايري؛ مشريا  اإ

ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية. وذةَّر بأأنه ينبغي نفاذ امللكية الفكرية واإ نفاذ الرتةزي عىل ماكحفة أأنشطة التقليد  اإ للجنة الإ

قلميية مجلي  الأطراف املعنية؛ وتبادل  والقرصنة؛ وتثقيف امجلهور؛ وتقدمي املساعدات؛ والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية واإ

نفاذ عىل وليهتا وبرانجمها ا نفاذ. وذلكل مفن احملبذ أأن تدأأب جلنة الإ هتداء  بتوصيات امجلعية العامة املعلومات عن قضااي الإ

. ول شك يف أأن اللجنة تتيح )أأجندة التمنية( لتمنيةالويبو ل وتوصيات أأجندة ذات الصةل الأهداف الاسرتاتيجية ةذكل و 

قلميية، فتق  مسؤولية  منتدى قامي  تتبادل فيه ادلول الأعضاء خرباهتا الوطنية ولكن  حقوق امللكية الفكرية حقوٌق خاصة واإ

نفا ذها أأول  عىل أأحصاب املصلحة ل احلكومات. والزتمت ادلول الأعضاء يف منظيمة التجارة العاملية، مبوجب اتفاق جوانب اإ

لهيا يف حالت  حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق نفاذ لأحصاب احلقوق ميكن اللجوء اإ جراءات اإ تريبس(، بتوفري اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يكون منفصال  عن النظام التعدي عىل امللكية الفكرية، غري أأ  قامة نظام لإ ن التفاق مل يلزم ادلول ابإ

ن مجموعته تنتظر من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطل  هبا الويبو يف جمال  نفاذ القانون بصفة عامة. وقال الوفد اإ اخلاص ابإ

نفاذ امللكية الفكرية أأن تظل مامتش ية م  روح التوصية  نفاذ  45اإ ىل انهتاج اإ من توصيات أأجندة التمنية اليت تدعو الويبو اإ

طار الاهامتمات الاجامتعية الأوس  والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة. وأأة د أأمهية أأن تس متر الويبو  امللكية الفكرية يف اإ

ذاكء الاح نفاذ حقوق امللكية الفكرية بطريقة شامةل ومن منظور اإ رتام لليملكية الفكرية لضامن متايش س بل يف تناول مسأأةل اإ

نفاذ م  أأهداف املادة من اتفاق تريبس. وذةَّر بأأن اللجنة قد وافقت عىل النظر يف أأربعة بنود من برانمج العيمل، ورأأى  7 الإ

املؤسسات . وأأضاف أأنه جيب، يف رأأي اجمليموعة، توفري تدريب مالمئ لضامن متك ن جمي أأن من املهم مواصةل مناقشة البند

نفاذ امللكية الفكرية من حتديد التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور معوما، حسب  احلكومية املعنية ابإ

نفاذ امللكية لك حاةل. وأأة   د الوفد ترحيب مجموعته ابلعروض اخلاصة بأأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

ملاما  ابلأمور عندما تلمتس مساعدة تقنية.الفكرية كجزء من مع نفاذ يف املس تقبل، يك تكون ادلول الأعضاء أأةرث اإ  ل جلنة الإ

ابلإسهام بشلك بن اء يف تقدم مجموعته د الزتام مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأة   ابمسوحتدث وفد السلفادور  .8

ن ةام تشهد املشارةة النشطة لأعضاء ا معل اللجنة اب  طار برانمج العيمل املتفق عليه اإ جمليموعة يف تبادل اخلربات والتجارب يف اإ

نفاذ.  نادلورة املاضية للجنة الإ ذاكء الا وقال اإ نفاذ، يتطلب ل حرتام اإ ليملكية الفكرية بطريقة مس تدامة، ويه ولية جلنة الإ

نفاذها ساءة اس تخدام أأيضا  تسهم ولكن  اختاذ تدابري تساعد يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ أأحصاب احلقوق لها.  يف من  اإ

ذ الهدف الهنايئ لنظام امللكية الفكرية. وذلكل أأعربت أأي  –ن حيد من املنافسة والابتاكر أأ هذا النوع من الانهتااكت ميكن ل  اإ

نفاذ حقوق ج الإدارية ملعو مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن دمعها ملساهامت الربازيل وبريو يف الهن اجلة التفاعل بني اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وقانون  اجملالت املشرتةةأأن تبادل املعلومات بشأأن  ورأأىامللكية الفكرية وقانون املنافسة.  بني اإ

نفاذ   جمال يف لزتاماتالاقوق واحلاملنافسة ميكن أأن يزيد من الفهم املتبادل لليموضوع ويساعد ادلول الأعضاء يف الويبو عىل اإ
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أأمهية التنس يق بني املؤسسات عىل املس تويني الوطين والإقلميي وتعزيز الأطر الترشيعية  دوأأة  امللكية الفكرية بطريقة متوازنة. 

نفاذ امللكية الفكرية.   ياتملساهامت املكس يك )"ماكحفة قرصنة الربجم  تأأييد مجموعتهعن  عرب، أأ وذلكلواملؤسس ية لإ

نفاذ املكس يك"( وبريو )"أأنظيمة يف تقيمي وكولومبيا )""( لربانمج الأيبريي الأمرييك لليملكية الفكرية وتعزيز التمنيةيف بدلان ا الإ

طار البند ابء من برانمج العيملمن النظام القانوين الكولوميب ر عىل امللكية الفكرية: وهجة نظرجحم الرض  . ويف اخلتام، "( يف اإ

ميان مجموعته بنجاح معل اللج  طار برانمج معل ادلورة الثالثة عرشة.أأعرب الوفد عن اإ  نة يف اإ

اليت سامهت وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ادلول الأعضاء يف الويبو  .9

ىل العروض واملناقشات. ببنشاط يف معل اللجنة  ن عدد املتحدثني من عروضها الوطنية ومشارةهتا يف املعرض وتطل  اإ وقال اإ

قلميية،   تؤمنلعيمل اللجنة. وأأضاف أأن مجموعته  توىلكرواتيا، يشهد عىل الأمهية اليت  ومهنم متحدثون منخمتلف اجمليموعات الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلاهنا. وتكتيس  بأأن تبادل اخلربات والتجارب سيساعد ادلول الأعضاء يف وض  س ياسات لإ

نفاذ الفعاةل واملتوازنة أأمهية أأساس ية يف ضامن أأن تؤدي حقوق امللكية الفكرية دورها الأسايس يف الإسهام يف حتقيق أ ليات ا لإ

 ا  لربانمج معل ادلورة الثالثة عرشة مشري مجموعته  وأأعرب عن تأأييدتعزيز الابتاكرات وحاميهتا. التمنية الاقتصادية عن طريق 

ىل أأمهية تبادل املعلومات عن أأ  ة للش باب، فضال  عن اإ ذاكء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية، وخباصة تكل املوهجَّ نشطة اإ

نفاذ امللكية الفكرية ومهنا أ ليات حل نزاعات امللكية الفكرية. وذكر  أأن احلقائق الرتتيبات املؤسس ية اخلاصة بس ياسات وأأنظيمة اإ

بتكرين وةذكل حتدايت جديدة وخماطر يف جمال حقوق الناش ئة عن العرص الرمقي تتيح فرصا  جيدة لليمبدعني وامل اجلديدة 

نفاذ امللكية الفكرية، وليف اخلتام، امللكية الفكرية. و س امي  أأعرب الوفد عن اهامتم مجموعته الكبري ابخلربات والتجارب يف جمال اإ

 يف ظل البيئة الرمقية وحتدايهتا.

ميانه بأأنوحتدث وفد سويرسا ابمس اجمليموعة ابء  .10 نفاذ لثادلورة الثا وأأعرب عن اإ نفاذ ستسامه يف تعزيز اإ ة عرشة للجنة الإ

حقوق امللكية الفكرية بوصفه أأحد العنارص الأساس ية يف تنفيذ نظام فعال وانج  محلاية امللكية الفكرية. وأأة د الأمهية اليت 

ن نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقال اإ تكل احلقوق لن تمتك ن، بدون أ ليات  تولهيا مجموعته لعيمل اللجنة وموضوعاهتا، ول س امي اإ

نفاذ فعاةل ومتوازنة، من حتقيق هدفها الأسايس وهو الإسهام يف التمنية من خالل تشجي  الابتاكر وحاميته. وأأضاف أأن  اإ

نفاذ موضوع ينبغي أأن تتناوهل لك ادلول الأعضاء يف الويبو بدية، وينبغي لها مواصةل الالزتام به واعتباره مصلحة عام ة أأاي الإ

نفاذ احلقوق بفعالية تمكن يف تطبيق احلقوق وليس يف القوانني واللواحئ يف حد ذاهتابأأن  اكن مس تواها الإمنايئ. وأأقر    .مصاعب اإ

ن من الأمهية مباكن الاس تفادة من جتارب ال خرين، واللجنة خري ماكن ذلكل. وأأعرب عن رضا  ابلطبيعة  مجموعتهوعليه فاإ

ىل أأن قامئة العروض الطويةل تشهد عىل الاهامتم اذلي تبديه ادلول املتوازنة للبنود الأربع ة لربانمج معل اللجنة؛ مشريا  اإ

ىل الروح الإجيابية اليت تعيمل اللجنة يف ظل ها.  الأعضاء وتشري اإ

ام امللكية بأأمهية ولية اللجنة ودورها الأسايس يف جمال احرت  د أأنه يقر  وحتدث وفد املغرب ابمس اجمليموعة الأفريقية وأأة   .11

ب ابلهنج املواضيعي لعيمل اللجنة  أأي مناقشة جوانب حمددة من  –الفكرية ويويل أأمهية كبرية مجلي  بنود برانمج العيمل. ورحَّ

نفاذ امللكية الفكرية عىل أأساس جتارب وخربات معلية دلول أأعضاء يف الويبو دون  يف أأنشطة لوض  القواعد  الرشوعاإ

وفود من الاس تفادة من خربة البدلان الأخرى وممارساهتا. وأأبدى اقتناعه بأأن ذكل الهنج يتيح مكَّن ذكل القد واملعايري. و 

ىل الوثيقة  .WIPO/ACE/13/2 Rev هامشا  اكفيا  من املرونة لإحراز تقدم كبري يف خمتلف اجملالت. وأأشار الوفد حتديدا  اإ

ذاكء الاحرتام لليملكية الفكبشأأن  من  17 واليت عرضت الأنشطة اليت نفذها برانمج الويبو ريةأأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ

قلميية والأقالميية،  ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية، وشكر الويبو عىل مسامههتا يف تنظمي خمتلف الاجامتعات الوطنية والإ أأجل اإ
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زاكء الوعي، وأأ  ول ب ابلعيمل املنجز يف جمايلي تكوين الكفاءات واإ م املزيد من س امي يف أأفريقيا. ورحَّ بدى أأمهل يف أأن تنظَّ

نفاذ امللكية الفكرية أأن  حلقات العيمل والتدارس واملؤمترات والندوات يف أأفريقيا. ورأأى أأنه ينبغي مجلي  أأنشطة الويبو املتعلقة ابإ

ىل أأن يكون العيمل املقبل للجنة متوازان  ومامتش يا  م  التوص اتتفق م  أأجندة  من  45 يةلتمنية؛ ومن مث أأعرب عن تطلعه اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف ظل " الاهامتمات الاجامتعية الأوس  والانشغالت املعنية أأجندة التمنية حىت يتس ىن تناول مسأأةل اإ

نفاذها يف تشجي  الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا  ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

نفاذ ويف اخلتام، ر  ."ونرشها ب الوفد مبناقشة س بل تكثيف وحتسني أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ حَّ

 امللكية الفكرية.

نفاذ، وشد   المنساوحتدث وفد  .12 ب بربانمج العيمل املتوازن للجنة الإ د ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحَّ

با  معل اللجنة وهميمهتا. وأأة   يمؤيد عىل أأن الاحتاد الأورويب من أأشد   د الزتام الاحتاد الأورويب ابلإسهام يف معل اللجنة، مرح ِّ

ووزارة الرتبية والتعلمي والثقافة يف فنلندا ومكتب  مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية كرواتيامبساهامت املفوضية الأوروبية و 

نفاذ. والأهجزة ال( UKIPO)امللكية الفكرية يف امليملكة املتحدة  قضائية لليملكة املتحدة يف أأعامل ادلورة الثالثة عرشة للجنة الإ

ن من دواعي رسور الاحتاد الأورويب  املرصد الأورويب هل اللجنة عىل مرشوع مدن الأصاةل اذلي ميو   تتعرف أأنوقال اإ

بقمية تبادل  . وأأقر  (الأورويب صدر املكتب الاحتاد الأورويب لليملكية الفكرية )مل  التاب  تعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةلل 

بنود جدول ادلول يمك ل، عىل حنو متوازن،  اذلي يرة ز عىلاملامرسات الفضىل وأأعرب عن اقتناعه بأأن بند جدول الأعامل 

دراج ذكل البند يف جداول  ، أأعرب الوفد عن دمع الاحتاد الأورويب للجنة يفومن مث   الأعامل املنصبة عىل القضااي. مواصةل اإ

ىل  لأعامل املقبةل. ويف ظل  ا ىل أأسواق وجامهري جديدة، ونظرا  اإ الفرص اجلديدة املتاحة لليمبتكرين واملبدعني من حيث النفاذ اإ

د نظام امللكية الفكرية بسبب الانتشار الرسي  والواس  للسل  واحملتوايت املتعدية عىل حقوق امللكية اخملاطر املزتايدة اليت هتد  

ب ال  من جراءالفكرية  جراء مناقشات مس تفيضة بشأأن الرتتيبات املتخذة للتصدي لأشاكل التعدي  الوفدثورة الرمقية، رحَّ ابإ

ىل مناقشة س بل التعاون م  الوسطاء من أأجل التصدي لأشاكل  عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت. وأأبدى تطلعه خباصة اإ

سهام يف تكل املناقشة ونرش التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية، وأأعرب عن تقديره لأمانة  الويبو اليت أأاتحت الإماكنية لالإ

ىل أأن املفوضية الأوروبية س تعرض  خربات وجتارب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يف ذكل اجملال. وأأشار الوفد اإ

طار  نفاذ حاذلي اعمتده الاحتاد الأورويب ب الأموال" هنج "تعق  مبادرات تقودها القطاعات يف اإ ، وأأن قوق امللكية الفكريةيف اإ

ب أأيضا  بتبادل املعلومات  حول التجارب الوطنية اخلاصة امليملكة املتحدة س تعرض جتربهتا يف التعاون م  الوسطاء. ورحَّ

بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب 

تقدير د وادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب يف ذكل اجملال. وأأة  الأورويب عىل املشارةة القوية لليمرصد  ؛ مشددا  خصوصا

د عىل أأمهية تنفيذ أأنشطة ومشاري  خمصصة للرشاكت وشد  الأورويب للتعاون الوثيق بني الويبو واملرصد  الاحتاد الأورويب

ب مبوضوعات امللكية الفك رية والقضاء وتقيمي الأرضار والتعويضات يف قضااي التعدي عىل امللكية الصغرية واملتوسطة. ورحَّ

ن الاحتاد الأورويب يعترب ختص   نفاذ حقوق امللكية ص الفكرية، وقال اإ هجاز القضاء عنرصا  همام  يف الاسرتاتيجية العامة لإ

ىل قرارات عادةل ومنصفة  الفكرية، واتفق عىل أأن السلطة التقديرية للقضاء واملرونة عنرصان جوهراين من أأجل التوصل اإ

عداد الواثئق بشأأن أأحدث أأنشطة ا نفاذ تكل القرارات. وشكر الوفد أأمانة الويبو عىل اإ ذاكء الاحرتام لليملكية واإ لويبو يف جمال اإ

د مواصةل تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية والإقلميية يف جمال (. وأأي   .WIPO/ACE/13/2 Revالفكرية )الوثيقة 

د عىل أأنه ينبغي للويبو أأن حتافظ عىل مرونهتا وأأن تراعي املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو. ويف هذا الس ياق، شد  

نفاذ، م  املس توى الإمنايئ  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ الاجامتعية الأمع مراعاة املصلحة واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ
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ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يؤمنان  وابلتوافق م  أأولوايت ادلول الأعضاء يف الويبو. ويف اخلتام، قال الوفد اإ

رمثر بني الوفود من أأجل ماكحفة أأشاكل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية بفعالية أأةرب وضامن برضورة مواصةل التعاون امل 

ىل الابتاكرات.  توزان أأفضل بني حوافز الابتاكر والنفاذ اإ

طار البند و .13 ىل  5يف اإ خمتلف بشأأن عرضا  من اخلرباء، وأأرب  حلقات نقاش  30من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ

ىل  WIPO/ACE/13/4ئق من العيمل )الواثبنود برانمج  ىل ذكل، عرضت  (.WIPO/ACE/13/10اإ وابلإضافة اإ

 الأمانة فيديو حول نشاط اضطلعت به الويبو مؤخرا  بشأأن اس تخدام مواد تدريس ية يف مالوي تتعلق ابحرتام حق املؤلف.

اصة بأأنشطة التوعية وامحلالت تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخل)"برانمج العيمل أألف من بند ال حتت و  .14

الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول 

مه عرضت ست دول أأعضاء جتارهبا"(، الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت مكتب امللكية . وتضيمن ت العروض عرضا قد 

ذاكء الوعي اليت تس هتدف التالميذ املنفذة يف كرواتيابشأأن "مجهورية  الفكرية يف التوعية أأعامل  "؛ وعرضا  عن "أأنشطة اإ

متهامحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة -امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية: جتربة اكزاخس تان  العامة والتواصل م  دارة  " قد  اإ

التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي ؛ وعرضا  عن "اكزاخس تان يف حقوق امللكية الفكرية، وزارة العدل

مته "يف اتيلند دارة امللكية الفكرية، وزارة التجارة قد  محالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف يف اتيلند؛ وعرضا  عن " اإ

مه الولايت املتحدة الأمريكية مرشوع ؛ وعرضا  عن "كية للرباءات والعالمات التجاريةمكتب الولايت املتحدة الأمري " قد 

مته مدن الأصاةل ذاكء الوعي  -© احرتام حقوق املؤلف؛ وعرضا  عن "الرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجارية )أأندميا(" قد  اإ

متهحبقوق املؤلف بني صفوف التالميذ . (SUISAاملصنفات املوس يقية ) وانرشيامجلعية السويرسية حلقوق مؤلفي  " قد 

ىل الوثيقة  .WIPO/ACE/13/4 وأأشري اإ

قهتا ش انقحلقة ت عقدو  .15 نفاذ امللكية الفكرية، مكتب امللكية الفكريةنس  لزيابيث جونز، مستشار س ياسات اإ  الس يدة اإ

امجلعية  غندا وممثيلوفود بلزي وكوت ديفوار وكينيا والاحتاد الرويس وأأو من قبل  مداخالت، وأأدليت امليملكة املتحدةيف 

 .(AIM) وامجلعية الأوروبية لصناعة املنتجات امليمزية بعالمة( INTA)ادلولية للعالمات التجارية 

طار  .16 " تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن )برانمج العيمل ابء من بند ال ويف اإ

نفاذ امللكية الفكرية، مبا ، (يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل" س ياسات وأأنظيمة اإ

 ة مواضي .أأربعمُجعت العروض مضن 

نفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسةوحتت املوضوع " .17 م امعضاء جتارهبمن ادلول الأ  تاندول  عرضت" العالقة بني اإ . فقد 

نقاط التقاط  بني حقوق امللكية الفكرية وقانون ماكحفة الاحتاكر رضا بعنوان "ع (CADEاجمللس الإداري محلاية الاقتصاد )

م يف الربازيل جتربة املعهد عرضا بعنوان " (INDECOPIاملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )"، وقد 

" بني امللكية الفكرية وقانون املنافسة ( يف التوفيقINDECOPIالوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

 (.WIPO/ACE/13/5)الوثيقة 

قها ش انقحلقة ت عقدو  .18 دارة شؤون البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة الس يد جيوفاين انبوليتانو، انئب املدير،نس  يف  اإ

يران )مجهورية وأألقيت مداخالت من قبل الويبو، جنيف،  رسائيل وسويرسا الإسالمية( وتر  -وفود الربازيل واإ كيا واإ

ندونيس يا وش ييل وابكس تان.  واإ
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نفاذ امللكية الفكريةوحتت املوضوع " .19 بشأأن مت عروض فردية قد  . و أأعضاء جتارهبادول  مثان عرضت"، تنس يق اإ

 املرةز الوطين" من قبل تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بيالروس: الهيئات احلكومية املعنية واختصاصاهتا"

حامية حقوق  -تعزيز حامية التصاممي الصناعية لتشجي  تطوير صناعة الإضاءة ؛ و"يف بيالروس (NCIP) لليملكية الفكرية

جتربة الصني يف تعزيز اس تخدام ؛ و"مكتب بدلية تشونغشان لليملكية الفكرية " من قبلامللكية الفكرية يف غوزن، تشونغشان

خطاابت التوقيف أأفضل املامرسات لس تخدام ؛ و"وطنية حلق املؤلف يف الصنيالإدارة ال" من قبل الربجميات املرشوعة

ىل الأفراد يف فنلندا والامتناع دارة الثقافة والس ياسة الفنية، وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة" من قبل املوهجة اإ ؛ يف فنلندا اإ

نفاذ يف بدلان ال؛ و"ة الصناعيةملعهد املكس ييك لليملكيا " من قبلماكحفة قرصنة الربجميات يف املكس يكو" ربانمج أأنظيمة الإ

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية " من قبل (IBEPI) والتمنية لليملكية الصناعيةالأمرييك  الأيبريي

(INDECOPI) املنافسة  حظرالكوري مبوجب قانون  التدابري الإدارية اليت يتخذها مكتب امللكية الفكرية؛ و"يف بريو

التحري اجلنايئ واملالحقة القضائية ؛ و"(KIPO)ليملكية الفكرية كوراي ل مكتب " من قبل وحامية الأرسار التجارية العادةلغري 

طوير أ ليات لضامن الامتثال ت؛ و"مجهورية كوراي" من قبل وزارة العدل يف للتعدي عىل امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي

نفاذ امللكية ؛ و"ت يف الاحتاد الرويس وزارة الثقافة" من قبل قوق اجملاورة يف الاحتاد الرويسحلقوق املؤلف واحل نس يق اإ

ىل الوثيقة مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا" من قبل الفكرية يف أأوغندا  .WIPO/ACE/13/6. وأأشري اإ

املتحدة الأمريكية وامليملكة ةندا وجنوب أأفريقيا وغاان والولايت د و وفمن  تاملناقشات م  مداخالذكل وتلت  .20

 .املنظيمة العاملية للجامرك وممثل املتحدة

من ادلول  تنيدول جتارب  عرضت" الرتتيبات ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنتوحتت املوضوع " .21

نفاذ حق " فرديةالعروض . ومشلت العضو واحد من الأعضاء غري ادلولو  عضاءالأ  املؤلف عىل الإنرتنت يف تدابري مقرتحة لإ

رسائيل مهتا اإ رسائيل يف شعبة قانون امللكية الفكرية، وزارة العدل" قد  جتارب امليملكة املتحدة يف العيمل م  وسطاء ؛ و"اإ

هما للتصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية زايدة اجلهود يف امليملكة املتحدة؛ وعرضا بشأأن " مكتب امللكية الفكرية" قد 

مته حتديث من املفوضية الأوروبية –ودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية اليت تق الإدارة العامة " قد 

ىل للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة الأعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة  التابعة لليمفوضية الأوروبية. وأأشري اإ

 .WIPO/ACE/13/7 الوثيقة

قهتاش انقحلقة ت عقدو  .22 رك ا، مكتب ادلمنقليدذ وماكحفة الت انفقسم الإ جيسني، رئيسة -الس يدة ابرابرا سوهر نس 

ندونيس يا واملكس يك وبيالروس وفنلندا واملغرل د و من وف تمداخالوختللهتا (، DKPTOللرباءات والعالمات التجارية ) اإ

 .(AIM) املنتجات امليمزية بعالمةامجلعية الأوروبية لصناعة  وممثل والولايت املتحدة الأمريكية وجنوب أأفريقيا

 م عرض واحد عن "امللكية الفكريةقد  " تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلوحتت املوضوع " .23

(، جامعة سرتاس بورغ، فرنسا CEIPIمرةز ادلراسات ادلولية لليملكية الفكرية )قبل والقضاء" من 

 (.WIPO/ACE/13/8 )الوثيقة

ىل ذكل، قدمت أأرب  دول أأعضاء ومنظيمة و .24 قدير جحم الرضر تموضوع "عروضا عن واحدة غري حكومية ابلإضافة اإ

هجة قيمي جحم الرضر عىل امللكية الفكرية: و ت "عرضا بشأأن فردية العروض ومشلت اليف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية". 

تقدير التعويض نتيجة التعدي "والعليا للصناعة والتجارة يف كولومبيا؛ من قبل الواكةل ، ميب"من النظام القانوين الكولو  نظر
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"التعويض عن الرضر يف دعاوى والأردن؛ من احلس بان هناد  ةادلةتورة ه القاضيت" اذلي أألق عىل حقوق امللكية الفكرية 

عن تحدة يف جمال تقدير التعويض خربات امليملكة امل املغرب؛ و"من الزتييف" اذلي أألقاه القايض الس يد عبد الرزاق العيمراين 

دراسة امجلعية ادلولية محلاية امللكية "؛ وامليملكة املتحدةمن  " من قبل القايض أألن جونزالتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية 

. ية الفكريةعية ادلولية محلاية امللك ، مساعد املقرر العام، امجل ادلةتور أأري لكونناليت قدهما ، "تقدير التعويض الفكرية بشأأن

ىل الوثيقةريشوأأ   .WIPO/ACE/13/9  اإ

قها .25 خافيري سواب، أأس تاذ مشارك ومدير تدريب القضاة ومدير دبلوم التقايض يف جمال الس يد  وعقدت حلقة نقاش نس 

، وأأديل سرتاس بورغ، فرنسايف جامعة (، CEIPIالرباءات يف أأورواب، يف مرةز ادلراسات ادلولية لليملكية الفكرية )

الربازيل واكزاخس تان واملكس يك ومجهورية كوراي والأردن والولايت املتحدة الأمريكية وكينيا وبلزي وفود مبداخالت من قبل 

 .منظيمة امجلارك العاملية وممثلوالاحتاد الأورويب 

طار  .26 دة الترشيعية اليت تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساع" برانمج العيملجمي من بند ال ويف اإ

نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد  تقدهما الويبو، م  الرتةزي عىل صياغة قوانني الإ

نفاذ، م  أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق م  أأولوايت ادلول  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ القانونية واحامتل اإ

 اس متعت اللجنة ملداخةل من وفد أأندونيس يا."، عضاءالأ 

طار  .27 تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع " برانمج العيملدال من بند ال ويف اإ

ا املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبق

قلميية واحدة.جتربة و  تانن وطني اجتربت"، عرضت للتوصيات املعنية من أأجندة التمنية وولية اللجنة التجارب وحتت املوضوع " اإ

مت دولتان من الوطنية والإقلميية يف تكييف مواد الويبو التدريبية "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا " قد 

نفاذ القانون ابس تخدام مواد رديني بشأأن "ادلول الأعضاء عرضني ف أأمهية اتباع هنج شامل يف تدريب موظفي واكلت اإ

مواءمة دليل ، جنوب أأفريقيا؛ و"الس يدة أأماندا لوثريينجني، جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية" اذلي قدمته تدريبية خمصصة

نفاذ قوانني امللكية الويبو التدرييب للتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومقاضاة مرتكب هيا للقضاة واملدعني العامني وسلطات اإ

مهتا القاضية ادلةتورة الفكرية يف الأردن م هناد احلس بان، " اليت قد  الس يد فرانندو دوس سانتوس، املدير العام الأردن. وقد 

قلميية الأفريقية لليملكية الفكرية )الأريبو( التحقيق يف جرامئ امللكية )تدريبية واءمة مواد الويبو ال عرضا عن "م لليمنظيمة الإ

ىل الوثيقةواس تخداهما يف ادلول الأعضاء يف الأريبو ( الفكرية ومالحقهتا قضائيا  .WIPO/ACE/13/10 ". وأأشري اإ

 وجاماياك وغاان.وتلت ذكل مناقشات مبداخالت من  .28

طار البند  .29 شأأن أأحدث أأنشطة ب  .WIPO/ACE/13/2 Rev من جدول الأعامل، عرضت الأمانة الوثيقة 6ويف اإ

ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية، اليت اسرُتشد فهيا ابلربانمج واملزيانية، والتوصية  من أأجندة التمنية،  45الويبو يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية". وتعرض الوثيقة املساعدة التقنية يف  والهدف الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اإ

ذاكء  طارها املساعدة الترشيعية وخدمات التدريب جمال اإ الاحرتام لليملكية الفكرية، اليت تشيمل اخلدمات املطلوبة يف اإ

نفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية. ىل زايدة  والتوعية املقدمة لليموظفني امللك فني ابإ وتشيمل الوثيقة أأيضا أأنشطة تريم اإ

ر املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص من أأجل ضامن هنج تعزيز التعاون ادلويل املهنجي والفعال م  سائ

أأسهم ةذكل يف عدد من منشورات الويبو حول أ خر املس تجدات يف  17وأأوحضت الأمانة أأن الربانمج  متوازن وشفاف.
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ذاكء الاحرتام لليملكية الفكرية. ىل أأن وصف لك نشاط وارد يف الوثيقة مرفوق جمال اإ مبعلومات عن املاكن  وأأشارت اإ

ىل موق  الربانمج بأأمكهل. ن ُوجدت، والبدلان املشارةة، وموجز عن أأهداف النشاط، ورابط اإ  واملنظامت الرشيكة، اإ

 وأأدىل وفد الصني مبداخةل. وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

طار البند يفو .30  التالية:واضي  املة عرشة النظر يف رابع  يف دورهتا الىل أأن تتاباتفقت اللجنة ع ،من جدول الأعامل 7 اإ

  تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء

الاحرتام لليملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها 

 الأولوايت؛ نم

  نفاذ امللكية و تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظيمة اإ

 الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛

  عية اليت تقدهما الويبو، م  الرتةزي عىل صياغة تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشي و

ساءة اس تعامل  نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ قوانني الإ

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

  ادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة تبو

التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من أأجندة 

نفاذ التمنية وولية جلنة  .الإ

 ]هناية الوثيقة[


