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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
ىل  23جنيف، من   2015 نومفرب 25اإ

 
 

 ملخص الرئيس 

متدته اللجنة  اذلي اع

نفاذ يف الفرتة من ابُعقدت ادلورة العارشة للجنة الاستشارية املعنية  .1 ىل  23لإ ، وحرض ادلورة 2015نومفرب  25اإ
 مراقبا. 18ودوةل عضوا  65

ورحب الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ابللجنة وشكر ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا احلثيثة يف أأعامل  .2
ىل أأن  منا تبنيهاللجنة، كام شكر الأمانة عىل ما أأجنزته من أأنشطة يف هذا الصدد. وأأشار اإ امحلاس اذلي أأبدته  ذه املشاركة اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ل الأعضاء لإجياد مقارابت معلية من أأجل ادلو   برانمج. ونوه عن أأن امللّحةتسوية مسأأةل اإ
ن تتناوهلام اللجنة. ومىضأأقالمي العامل، ويغطي بندين خبريا من مجيع  31ادلورة العارشة الرثي والشامل يشارك فيه   يقول اإ

 اس تكاملالعدد الكبري للمداخالت املرتقبة يبني التنوع الهائل بني الأنشطة اليت تنجزها ادلول الأعضاء وسائر أأحصاب املصاحل 
ىل أأن ادلورلإ  عىل هامشها لعرض خمتلف  ة العارشة للجنة شهدت تنظمي معرضنفاذ حقو  امللكية الفكرية. وأأشار أأيضا اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ادلول الأعضاء فامي يتعلق حبمالت التواصل مع امجلاهري يف جمال  هبا الأنشطة اليت تضطلع اإ
ىل ادلول الأعضاء اليت قدمت هذا العرض. وأأعلن أأن الأمانة ستنظم فعالية جانبية  وأأدوات توعية الش باب، وتوجه ابلشكر اإ

، انئب رئيس القايض لويس هارمزلإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اليت تضطلع هبا الويبو مع  تكوين الكفاءاتعن أأنشطة 
لويبو فامي تنجزه من خرباء االعليا السابق يف جنوب أأفريقيا، اذلي سيتحدث عن جتربته يف املشاركة كخبري  الاس تئنافحممكة 

املدير العام بأأن اللجنة ستنظر أأيضا يف العمل املقبل، وجشع الوفود ر من أأنشطة لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وذكّ املنظمة 
يف  جتارهبا ادلول الأعضاء ادلتتب ، وأأعرب عن أأمهل يف أأنتناولها يف املس تقبل الالزمعىل تقدمي توجهيات بشأأن املواضيع 

 املواضيع اخملتارة بنجاح كام جرت العادة.

طار البند  .3 نفاذ حق املؤلف وامللكية  ةأأماندا لوثريينجني، كبري ت الس يدة خبمن جدول الأعامل، انتُ  2ويف اإ املديرين، اإ
، كبري غريغا كومري، رئيسة، وانُتخب الس يد (، جنوب أأفريقياCIPCالفكرية، واللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية )
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يرلندا الشاملية دلى مكتب الأمم املتحدة املستشارين يف جمال امللكية الفكرية، البعثة ادلامئة للمملكة املتحدة لربيطاني ا العظمى واإ
يغور مودلوفان، سكر  دلى مكتب الأمم  تري أأول، البعثة ادلامئة مجلهورية مودلوفاوسائر املنظامت ادلولية يف جنيف، والس يد اإ

 .ةاملتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف، انئبني للرئيس

ىل  .4 لبدلان أأكرث من أأي وقت أأحضت حتمت عىل ا قمية يف جمال امللكية الكفريةعوملة سلسةل ال  أأنوأأشارت الرئيسة اإ
لتعزيز القدرات الوطنية عىل مواهجة التحدايت والعمل عىل هتيئة بيئة  فامي بيهنا مىض أأن تتبادل جتارهبا وما تعلمته من دروس

ب نفاذ واضافت أأنداع. مواتية ميكن أأن تؤدي فهيا امللكية الفكرية دور القوة ادلافعة لالبتاكر والإ امللكية الفكرية جيري  حقو  اإ
نيف ضوء الوقائع والقدرات الوطنية دلى ادلول الأعضاء، وقالت  نه ل يوجد حل واحد يناسب امجليع، بل اإ العمل يدا يف  اإ

قمية اللجنة يف رأأي الرئيسة اليت  تمكنحلوار ادلائر من شأأمهام أأن يعززا ت ك القدرات، وها هنا اب الارتقاءيد واملشاركة يف 

ىل اتفا  حول مقاربة متوازنة لإجناز العمل يف ادلورة املقبةل للجنة اليت  أأعربت عن أأملها يف أأن تنهتيي املداولت ابلتوصل اإ
 .2016س تعقد يف عام 

طار البند  .5  (.WIPO/ACE/10/1اللجنة جدول الأعامل )الوثيقة  اعمتدتمن جدول الأعامل،  3ويف اإ

طار البند ويف .6 ىل أأن أأي طلب مل يقدم لقبول مراقبني مؤقتني. 4 اإ  من جدول الأعامل، أأشارت الرئيس ية اإ

طار البند  .7 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة ملخص الرئيس عن ادلورة التاسعة للجنة  5ويف اإ
 (.WIPO/ACE/9/29 )الوثيقة

ىل البياانت الافتتاحية اليت أأدلت هبا اجمل .8 ومجوعة و  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقموعة ابء وومجوعة واس متعت اللجنة اإ
واجملموعة الأفريقية واجملموعة الآس يوية ووفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وممثل  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب

 ش بكة العامل الثالث.

ليت يولهيا للجنة الاستشارية وموضوع معلها، أأل وحتدث وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء، وشدد عىل الأمهية ا .9
آليات فعاةل وتنيفذها، ل ميكن اس تخدام حقو  امللكية الفكرية بطريقة نفاذ حقيق امللكية الفكرية. مفن دون وضع أ تسهم  وهو اإ

نفاذ احلقو  هو املوضوع ن اإ اذلي يتعني عىل الويبو  يف حتقيق التمنية من خالل الارتقاء ابلبتاكر. ويف هذا الصدد قال الوفد اإ
جيابية، ويلزم أأن تشارك فيه الوفود، دون أأن يغيب عن ذههنا حتقيق املصلحة العامة بغض النظر عن مس توى  تناوهل ابإ

نفاذ احلقو  بفعالية تمكن يف تطبيق احلقو  وليس يف القوانني  ن اجملموعة ترى أأيضا أأن املصاعب اليت يواهجها اإ التمنية. وقال اإ
. وراح يقول خري ماكن ذلكل حد ذاهتا، وعليه فاإن من الأمهية كماكن الاس تفادة من جتارب الآخرين، واللجنة ي واللواحئ يف

ن  وحاميهتا. وعليه  أأوجه الابتاكر والإبداعلآداب العامة لحرتام اب والارتقاءهو العامل الأسايس لتشكيل العقول  التثقيفاإ
ىل  ذاكء الوعي بني الأطفال والتالميذ يف سن  خلرباتمعرفة ارصح بأأن اجملموعة ابء تتطلع اإ ، بل ادلراسةاملكتس بة يف جمال اإ

ىل  التثقيفيف جمال أأدوات وأأيضا  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وأأردف قائال عالوة عىل ذكل الرامية اإ ناإ المنو املطرد يف  اإ
ىل التجارة الإلكرتونية املعوملة قد فتح الباب عىل مرصاعيه أأمام الاق  تصاد العاملي. وقد مكّن الإنرتنت املقدلين من الوصول اإ

امجلهور يف ش ىت أأرجاء العامل بتلكفة زهيدة وحبد أأدىن من اخملاطر، مس تفيدين من رسية هويهتم، ويتعرض املس هتلكون كثريا 
ن اجملموعة ابء هممتة ابخلطر هذه الظاهرة. واس تد الإجراءات واملبادرات لطالع عىل ادلراسات الإفرادية عن رك قائال اإ

الوقائية املتخذة ملنع التقليد عىل الإنرتنت وماكحفته. ورصح بأأن الوفود مسعت خالل ادلورة التاسعة للجنة عروضا عن 
ن الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات ميكن أأن تتيح خيارات ملس تخديم نظام امللكية  لبرانمج العمل ذاته. وراح يقو  اإ

 وانجعة للعمل. وأأضاف أأن الإجراءات الوقائية، يف هتيئة بيئة فعاةلهم ة املسائل املطروحة، وميكن أأن تس يعالفكرية، رهنا بطب 
حدى العنارص احلامسة  ذاكء وعي امجلهور، ي أأيضا اإ نفاذ احلقو .  حامية فعاةل، مللكية الفكريةمحلاية امن قبيل اإ كما يف ذكل اإ

ىل والتفت الوفد  ن اجملموعة ترى املقبلمعل اللجنة اإ ن اجملموعة ابء تالحظ مع الرضا تنوع الاقرتاحات احلالية. وقال اإ ، وقال اإ
جراء مناقشات مفيدة.  WIPO/ACE/10/3 Revأأن مجيع الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة  مفيدة ومن شأأمها أأن تسهم يف اإ
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نفاذ، ول س امي السلطات الش باب، بل وأأيضا حتسني معل السل تثقيفورصح بأأن تبادل اخلربات يف جمال  طات اخملتصة ابلإ
ن اجملموعة ترحب ابلقرتاحات اليت قدمهتا ش ييل والفلبني  املتخصصة، ميكن أأن يرثي أأعامل اللجنة. ويف هذا الصدد قال اإ

 والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه.

نفاذ حقو  امللكية الفكرية وأأ  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد رومانيا، ابلنيابة عن ومجوعة  .10 ىل أأن اإ شار اإ
ذاكيطرح حتدايت ك ء الوعي بأأخطار أأو ربى سواء يف حتديد املنتجات املقدلة واملقرصنة أأو وقف ت ك الأنشطة ومنعها أأو اإ

نفاذخماطر اس تخداهما  نفاذ حقو  امللكية مواهجة هذه املشلكة.  من أأجل أأو تكوين كفاءات سلطات الإ ن اإ وأأردف قائال اإ
الش بكة تتفامق  هذهالش بكة أأيضا، ومع توسع  وعىلفكرية همم ابلنس بة للعامل خارج ش بكة الإنرتنت، الآخذة يف التوسع، بل ال

طارا جيدا لتبادل التحدايت نفاذ اإ ن اجملموعة ترى أأن اللجنة تتيح للحكومات والسلطات املعنية ابلإ . ومن هذا املنطلق قال اإ
نفاذ حقو  امللكية الفكرية. ورصح بأأن العروض العديدة اليت وأأفضل املامرسات  التجاربالآراء  بشأأن خمتلف قضااي اإ

واملعرض اذلي تربهن ي ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، لأقالمي خالل هذه ادلورة، كما فهيا س يقدهما ممثلو خمتلف ا
بني  من ا املوضوع، وابلتايل عىل أأمهية هذه الهيئةأأثناء ادلورة أأيضا، عىل الاهامتم الرفيع اذلي توليه احلكومات لهذيس نظم 

أأل وهام أأنظمة الإجراءات البديةل  –هيئات الويبو. وأأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن املوضوعني املزمع تناوهلام خالل هذه ادلورة 
ىل معل وار مكثف ومثري لالهامتحل س يخضعا–لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية والتدابري الوقائية  م. والتفت الوفد اإ

ن اجملموعة ترى أأن تركزي اللجنة ينبغياملقبلاللجنة  التحدايت املطروحة وطنيا أأن يظل منصبا عىل كيفية مواهجة  ، وقال اإ
نفاذ حقو  امللكية الفكرية عىل أأفضل وجه، عرب التعاون، وعىل كيفية تعزيز دور الويبو يف هذا اجملال كما   يعودودوليا أأمام اإ

 ا حاسام يف هذه املسأأةل.، أأن تؤدي دوربل وينبغي لها ،مجيع البدلان. ورصح بأأن الويبو ميكنلفائدة عىل اب

نه بحبذ املقاربة القامئة عىل املواضيع بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد الربازيل ابلنيابة عن ومجوعة  .11 ، وقال اإ
ورصح بأأن اجملموعة حتدوها الثقة يف أأن هذا النسق املرن يقدهما خرباء.  روضتصحهبا عاليت تتبعها اللجنة يف معلها، واليت 

ن ادلورة العارشة للجنة س تتيح الفرصة لتبادل  حراز تقدم هائل يف خمتلف جمالت معل اللجنة. وراح يقول اإ سيسمح ابإ
بداء الآراء يف ممارسات أأنظمة الإجراءات البديةل ل  التجارب سريها يف طريقة تسوية املنازعات و وعرض الس ياسات الوطنية واإ

ن تركزي أأعامل اللجنة سينصب عىل مناقشة الإجراءات أأو التدابري أأو التجارب الناحجة  جمالت امللكية الفكرية. ومىض يقول اإ
نفاذ الراهنة هبدف تقليص جحم سو  السلع املقدلة أأو املقرصنة. وأأفاد بأأن اجملمو  عة تتطلع يف جمال الوقاية لس تكامل تدابري الإ

ىل مساهامت مجيع الأقالمي  ىل الاس امتع اإ املقبل، معل اللجنة  للحديث عنأأدوات الس ياسة العامة املهمة ت ك. والتفت  بشأأناإ
نفاذ فمناقشة طريقة تكثي" 1عرب عن تأأييده لالقرتاحني املقدمني وهام: "و   املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال الإ

الواكلت واملاكتب الوطنية اخملتصة يف تدريب  مع اليت تقدهما الويبو لأنشطة خدمات تكوين الكفاءات وادل" و 2؛ "وحتسيهنا 
نفاذ حقو  امللكية الفكرية  قلميية وادلولية. ورصح بأأن اجملموعة تفهم أأن أأنشطة اللجنة ستتطر  اإ عىل املس توايت الوطنية والإ

نفاذ حقو  امللكية الفكر  ية يف س يا  املصاحل الاجامتعية الأ مع، ول س امي الشواغل املوهجة حنو التمنية، يك يف املس تقبل ملسأأةل اإ
نفاذها تسهم حامية حقو  امللكية الفكرية  يف الهنوض ابلبتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا وتعمميها، وذكل كما يعود ابلفائدة واإ

حتقق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وحتقق التوازن بني  املعارف التكنولوجية ومس تخدمهيا، وبطريقة مس تحديثعىل مجيع 
 احلقو  والالزتامات.

وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تأأييده لأعامل اللجنة ابعتبارها منتدى ملناقشة مسائل  .12
نفاذ حقو  امللكية الفكرية وتبادل املعلومات عهن تلكيف بولية لسن عاون، وذكل من دون ا وعن املساعدة التقنية والتاإ

نه بحبذ أأن تواصل اللجنة العمل ابلنسق اذلي يتيح منتدى لتبادل الأفاكر  واملامرسات  والتجاربالقواعد واملعايري. وقال اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مساعدة كبري و الوطنية  ىل ة. تبادل الآراء، كما يساعد املاكتب الوطنية يف معلها يف جمال اإ والتفت اإ

ن اجملموعة تود أأن يتسم العمل اذلي س توافق عليه اللجنة ابلتوازن وأأن يامتىش لك ما ينجز من املقبلمسأأةل العمل  ، وقال اإ
نفاذ حقو  امللكية الفكرية املسائل  45معل لإذاكء الاحرتام للملكية مع التوصية  من توصيات جدول أأعامل التمنية، يك يراعي اإ
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عزز مجع معلومات تقنية أأ مع ويهنض بنقل التكنولوجيا. ورصح بأأن اجملموعة تفضل أأن تكون اللجنة ساحة الاجامتعية وي
ىل أأن تتوج هذه ادلورة ابلنجاح. كام أأمها تود أأن تتعمللتبادل الأفاكر،   من تبادل الآراء خالل هذه ادلورة للجنة وتتطلع اإ

نه يواصل د مع اللجنة ابعتبارها  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب .13 وادلول الأعضاء فيه وقال اإ
ميكّن من التفاعل مع الرشاكء التجاريني ادلوليني ملناقشة طريقة الربط، كمزيد من الكفاءة والفعالية، بني خمتلف منتدى 

نفاذ امللكية الفكرية ىل لزوم أأن تراعي ت ك الس ياسات ما جيري خارج نطاقها.س ياسات اإ ىل أأن ادلول  ، ابلنظر اإ وأأشار الوفد اإ
الأعضاء يف الاحتاد الأورويب س تقدم عددا من العروض يف الأايم املقبةل. وأأوحض أأنه سيمت الرتكزي عىل قضااي خمتلفة من قبيل 

نفاذ  ذاكء الوعي يف املؤسسات التعلميية، فضال عن جتارب الإ ذاكء الوعي عىل الصعيد الوطين، كما يف ذكل مبادرات اإ محالت اإ
يالء الاعتبار ا ن الاحتاد الأورويب يقرتح، هو وادلول الأعضاء فيه، اإ لوطنية. وتناول مسأأةل وضع برانمج معل للجنة، وقال اإ

لبند جديد من بنود جدول الأعامل يركّز عىل ادلول ويمكّل البنود اليت تركّز عىل القضااي. وعليه اقرتح الوفد بندا جديدا 
نفاذ امللكية الفكرية لأغراض ادلورة احلادية عرشة. وأأوحض أأن ادلول بشأأن العروض الوطنية الطوعية خب صو  أأنظمة اإ

طار ذكل البند اجلديد من جدول الأعامل، عرضا  الأعضاء يف الويبو اليت تتطوع للميض قدما يف هذا اجملال س تقدم، يف اإ
نفاذ يف جمال  ن ذكل مقتضبا عن وضع ما تبذهل من هجود من حيث الترشيع والوقاية والإ امللكية الفكرية. وأأضاف قائال اإ

جراء حوار تفاعيل بني ادلوةل العارضة وادلول الأعضاء  العرض س ميكّن، كمساعدة الواثئق اليت تعدها أأمانة الويبو، من اإ
ن حمتوايت العرض والواثئق الأساس ية وحصائل املداولت  الأخرى وغريها من أأحصاب املصاحل املعمتدين. ومىض يقول اإ

متاحة يف موقع الويبو الإلكرتوين وستشّّك موردا مثينا ابلنس بة للعاملني يف جمال امللكية الفكرية وسائر املنظامت س تكون 
ادلولية اليت تتعامل مع القضااي املرتبطة ابمللكية الفكرية. وأأفاد بأأنه عىل ادلول الأعضاء، دلى تقدميها لس تعراضاهتا الوطنية، 

ن املساعدة التقنية الالزمة س تكون متوافرة. وأأكّد أأن امجلع بني بند الرتكزي عىل س ياساهتا املتع نفاذ امللكية الفكرية. وقال اإ لقة ابإ
نفاذ امللكية الفكرية  يركّز عىل ادلول وبنود تركّز عىل القضااي ميكّن من ضامن تغطية اكمةل لّك القضااي الوجهية املرتبطة ابإ

  واحملفز اذلي طبع جلسات معل اللجنة. كام رّحب الوفد بّك الاقرتاحات وميكّن أأيضا من توس يع تبادل الآراء املشو 
جراء مناقشات مس تفيضة حول برانمج معل اللجنة املقبل.  ن ذكل س ميكّن من اإ الأخرى املطروحة حاليا عىل الطاوةل وقال اإ

ىل املشاركة يف أأي ن الاحتاد الأورويب يتطلع، هو وادلول الأعضاء فيه، اإ ة مناقشات أأخرى بشأأن ت ك القضااي واختمت قائال اإ
 أأثناء ادلورة العارشة وادلورات املقبةل للجنة.

وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية وذكّر بأأن من همام اللجنة الاضطالع بأأنشطة املساعدة التقنية والتنس يق  .14
نفاذ  نفاذ امللكية الفكرية. وأأضاف أأن ومجوعته تتوقع أأن تكون املساعدة التقنية املقدمة من قبل الويبو يف جمال اإ يف جمال اإ

نفاذ امللكية من توصيات جدول أأعامل التمنية، اليت تناشد الويبو وادلول الأعضاء فهيا  45امللكية الفكرية متسقة مع التوصية  اإ
طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة . وعرّب الوفد عن اقتناع ومجوعته الفكرية يف اإ

نفاذها  سهام حامية حقو  امللكية الفكرية واإ ماكنية اإ ماكنية الراخس ابإ يف تعزيز الابتاكر التكنولويج، واقتناعها يف الوقت ذاته ابإ
ىل حتقيق الرفاه الاجامتعي  سهام ذكل يف نقل التكنولوجيا ونرشها كما خيدم مصاحل املنتجني واملس تخدمني بطريقة تؤدي اإ اإ

وعة جدول أأعامل التمنية، اذلي والاقتصادي، وتوازن بني احلقو  والالزتامات. وأأبدى د مع ومجوعته لالقرتاح املقدم من ومج
نفاذ، كما يف ذكل  ىل اس تعراض الإماكنيات املتاحة لتكثيف وحتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال الإ يدعو اإ

ذاكء الاح رتام املساعدة الترشيعية. وذكر التقرير اذلي أأعدته الأمانة بشأأن الأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو مؤخرا يف جمال اإ
ىل قيام شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية بتقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس  ن ذكل التقرير يشري اإ للملكية الفكرية وقال اإ

نفاذ امللكية الفكرية. والمتس أأن يُطرح  17والربانمج  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، كما يشمل معل الويبو يف جمال اإ حول اإ
ىل أأن أأنشطة الويبو يف ذكل ذكل التقرير يك تناقشه ادل ول الأعضاء وتعلّق عليه يف اللجنة. وأأوحض أأن ذكل التقرير خلُص اإ

اجملال متوافقة مع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية، ولكنه أأبدى مع ذكل رغبته يف أأن يُعرض املزيد من التفاصيل الواقعية 
ىل رضورة ت نفاذ بغرض توكيد ذكل الاس تنتاج. ويف معرض الإشارة اإ وفري التدريب لضامن متّكن املؤسسات احلكومية املعنية ابإ

امللكية الفكرية من حتديد التوازن املناسب، حسب لك حاةل، بني مصاحل صاحب احلق وامجلهور، أأبدى الوفد رغبة ومجوعته 
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ن ذكل التوازن. وأأفاد يف احلصول عىل مزيد من التوضيحات من الأمانة حول الطريقة اليت يُقدم هبا التدريب املناسب لضام
آس يويةبأأن ومجوعته حتيط علام بأأن  س تقدم مداخالت خالل املناقشات اخلاصة ببنود حمّددة من جدول الأعامل  اجملموعة ال

ىل الإسهام يف مناقشات اللجنة وتبدي أأملها يف أأن تكون ادلورة زاخرة  وأأثناء خمتلف عروض اخلرباء املتحدثني، وتتطلع اإ
 .ابلآراء الثاقبة

نفاذ امللكية  .15 نه يويل أأمهية ابلغة للجنة ابعتبارها منتدى ملناقشة القضااي املرتبطة ابإ وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
نفاذ امللكية الفكرية، ل زاء اإ س امي النظر يف الشواغل  الفكرية. غري أأنه أأكّد أأمهية أأن يعّزز ذكل املنتدى اتباع مهج متوازن اإ

نفاذ امللكية الفكرية. وشّدد عىل رضورة وضع الشواغل  الإمنائية. وأأعلن أأنه من غري املس تحسن اتباع مهج ثنايئ يف حاةل اإ
ماكنية المتتع كمختلف حقو   نفاذ الأحادية اجلانب ميكهنا التأأثري سلبا عىل اإ نفاذ امللكية الفكرية لأن أأنشطة الإ الإمنائية يف مصمي اإ

 واحلق يف العمل. ويف هذا الس يا ، ذكّر املمثل بأأنه  م قبل بضعة أأعوام جحز الإنسان، مثل احلق يف الصحة واحلق يف التعلمي
نفاذ امللكية الفكرية يفّّس وجود مافيا  زاء اإ أأدوية عابرة يف موائن خمتلفة من الاحتاد الأورويب. ورأأى أأن الهنج املتبع حاليا اإ

جرامية، ولو أأنه ل توجد أأدةل تد مع ذكل الادعاء. وطلب املمثل من  س امي ما  أأمانة الويبو الالزتام جبدول أأعامل التمنية، لاإ
خيص املشورة التقنية، وانشدها تاليف تضارب املصاحل دلى الاضطالع بأأنشطة املساعدة التقنية. ويف هذا الس يا ، أأكّد 

نفاذ.أأمهية أأن يوضع يف امل ك العام تقرير شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية اخلا  ابملساعدة التقنية يف جما  ل الإ

ن تقرير شعبة الرقابة ادلا .16  .خلية منشور ومتاح للجمهوروقالت الأمانة اإ

طار البند  .17 ىل  6ويف اإ عرضا من عروض اخلرباء يتعلق كمختلف بنود جدول  22من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
ىل WIPO/ACE/10/4 الأعامل )وثيقتا العمل من مثّنت اللجنة مسيت ( ومناقش تني جامعيتني. )WIPO/ACE/10/25 اإ

 اجلودة والتوازن اللتني اتسمت هبام واثئق العمل والعروض واملناقشات امجلاعية.(

" بعرضني نظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطر  معلهاالأ  ممارسات واس هُتل بند جدول الأعامل بشأأن " .18
عن التجارب الوطنية من تقدمي مركز املصاحلة والتحكمي التابع للمديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا وبرانمج الوساطة 

التابع ملكتب الفلبني للملكية الفكرية. وعقب ذكل، عرض الس يد توماس ليغلر، وهو حمام من سويّسا، الإجراء املعّجل 
جراء لتسوية املنازعات وضعه لك من مركز ابليكس بو لتسوية املنازعات اخلا  كمر  كز ابليكس بو للمعارض التجارية، وهو اإ

ومركز الويبو للتحكمي والوساطة محلاية العارضني وغري العارضني من التعدي عىل حقو  امللكية الفكرية اخلاصة هبم يف 
ء احلقول. وحتدث الأس تاذ ُدشان بوبوفيت،، رئيس املعارض التجارية. وتبع ذكل عرضان عن تسوية املنازعات املتعلقة بأأسام

الهيئة الرصبية لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول، عن جتربة رصبيا يف تسوية ذكل النوع من املنازعات، وتناول 
ميوري ابلولايت املتحدة الأمريكية، اإ  الأس تاذ ماكنية تطبيق لورانس نودين، اذلي يعمل يف لكية احلقو  التابعة جلامعة اإ

عنارص التصممي اخلاصة ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقو ، بفعالية، عىل منازعات الإنرتنت الأخرى 
 اليت تشمل حقو  امللكية الفكرية. وقدمت الأمانة وهجة نظرها يف س يا  أأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة.

 من وفد الفلبني وممثل ش بكة العامل الثالث. وتلت ذكل مناقشات كمداخلتني .19

طار بند جدول الأعامل بشأأن " .20 نفاذ ويف اإ الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ
طار البنود الفرعية اجلارية بغية تقليص جحم سو  املنتجات املقدّلة أأو املقرصنة ىل عروض يف اإ ن بشأأ "، اس متعت اللجنة اإ

ذاكء الوعي" و"الأدوات التعلميية للش باب" و"منع التعدايت يف البيئة الإلكرتونية" و"الاسرتاتيجيات الوطنية لإ  ذاكء "اإ
 مناقشة جامعية بشأأن "التعاون الاسرتاتيجي".، فضال عن الاحرتام للملكية الفكرية"

قلميية وأأربع جت .21 ذاكء الوعي"، ُعرضت جتربة اإ ارب وطنية. وعرضت الغرفة التجارية ومضن البند الفرعي بشأأن "اإ
( دراسة عن سلوكيات املس هتلكني حيال القرصنة والتقليد. وتعلق العرضان التاليان AmChamالأمريكية يف املكس يك )
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اليت أأعدهتا جامعة ادلول العربية ابلتعاون مع الويبو، واليت ُعرضت أأص ال ابلأفالم الكرتونية عن اإ
يف ادلورة التاسعة للجنة. وقدمت مديرية حامية امللكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمتوين يف الأردن حبثا عن 

دارة  ذاكء الوعي. وقدمت اإ فعالية تأأثري الأفالم الكرتونية عىل فئات خمتلفة من امجلهور وعرضت خططها املس تقبلية فامي خيص اإ
لتنافس ية التابعة جلامعة ادلول العربية تقريرا عن كيفية اس تقبال عدد من ادلول الأعضاء فهيا للأفالم امللكية الفكرية وا

ذاكء الوعي.  الكرتونية، وعن الأنشطة الأخرى اليت تقوم هبا جامعة ادلول العربية يف جمال اإ

س بانيامكتب وعرض  .22 س بانيا امحلةل اليت  التجارية التابع لوزارة الصناعة والطاقةمات للرباءات والعال اإ والس ياحة يف اإ
ىل ة و ت املقدّل جاط الضوء عىل عواقب املنتتسلّ أأطلقها مؤخرا حتت شعار "ل تكن رشياك يف التقليد"، وي محةل  تدعو اإ

وأأخريا، قدم جملس كينيا حلق املؤلف عرضا رشح فيه  التقليد.نع داة رئيس ية مل كأ حساس ابملسؤولية دلى املس هتلكني زرع الإ 
نفاذ فعال ومتوازن.معهل ذاكء الوعي وضامن اإ نفاذ، بغرض اإ   مع خمتلف الفئات من أأحصاب املصاحل، كما يف ذكل واكلت الإ

 مجهورية مودلوفا وكينيا وبامن والسلفادور وابراغواي واملكس يك والفلبنيوتلت ذكل مناقشة كمداخالت من وفود  .23
س بانيا ونيجري امجلعية ادلولية محلاية امللكية و  اي واليوانن وممثيل ش بكة العامل الثالثواململكة املتحدة وزامبيا واملكس يك واإ

 .(AIPPI) الفكرية

يطاليا  .24 طار البند الفرعي بشأأن "الأدوات التعلميية للش باب"، ُعرضت أأربع جتارب وطنية. وعرض مكتب اإ ويف اإ
ظمها منذ فرتة طويةل حول امللكية الفكرية لفائدة  للرباءات والعالمات التجارية حبثا عن سلوكيات املس هتلكني واملسابقة اليت ين 

رشا  اخملرتعني الصغار والكبار" الش باب حتت شعار . ورشح مكتب الياابن للرباءات خمتلف الأدوات املس تخدمة لإذاكء "اإ
ماكنية  الوعي ابمللكية الفكرية، ل س امي يف صفوف الش باب. وتشمل ت ك الأدوات محالت س نوية ويوم تُتاح فيه للأطفال اإ

زايرة مبىن املكتب، فضال عن مواد تثقيفية خمتلفة وندوات حول حق املؤلف تنظمها واكةل الشؤون الثقافية. وقدمت 
عالميا متنقال وبرانمج تقريرا عام أأجنزته وعن أأنشطهتا الر (MyIPO) مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية اهنة، اليت تشمل مركزا اإ

اخملمي  الصيفي اذلي تنظمه املؤسسة حول امللكية الفكرية. وعرض مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية حبثة بشأأن 
 سلوكيات املس هتلكني وأأنشطته التوعوية اليت تس هتدف فئات معرية خمتلفة، كما يف ذكل مسابقة اخلروف شون املعنونة

" املوهجة للش باب واملراهقني. وأأخريا، عرض امحلاميف  الغناء"حتدي الأفاكر الرائعة" واملوهجة للأطفال، ومسابقة "
ذاكء الاحرتام حلق املؤلف، وي مواد  الس يد اين وال من رشكة "فيمل س بيس" ابململكة املتحدة مواد الويبو التثقيفية بشأأن اإ اإ

س نوات  10ضة والس ياحة يف مجهورية كوراي وتس هتدف الش باب ممن ترتاوح أأعامرمه بني أأعدت بد مع من وزارة الثقافة والراي
 س نة. 15و

 وممثل ش بكة العامل الثالث. وتلت ذكل مناقشة كمداخالت من وفود الفلبني ومجهورية كوراي وأأملانيا .25

ذاكء وأأجربت، بتنس يق الس يد غريغا كومري انئب رئيس اللجنة، مناقشة جامعية حول محالت التوا .26 صل العامة بشأأن اإ
الاحرتام حلق املؤلف وأأدوات التوعية املوهجة للش باب. وقُدمت عروض قصرية من قبل ممثيل جسل كوس تارياك الوطين، 

واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية، وواكةل حكومة مجهورية مودلوفا للملكية الفكرية، ومكتب مجهورية سلوفاكيا للملكية 
 نواب أأفريقيا للرشاكت وامللكية الفكرية، واملرصد الأورويب املعين ابلتعدايت عىل حقو  امللكية الفكرية.الصناعية، ومفوضية ج 

وتلت ذكل مناقشات كمداخالت من وفود الكونغو ورومانيا واليوانن والربازيل وممثيل ش بكة العامل الثالث والغرفة  .27
 كرية.الفامجلعية ادلولية محلاية امللكية و  ادلولية للتجارة و

طار البند الفرعي بشأأن "منع التعدايت يف البيئة الإلكرتونية"، قُدمت س تة عروض. وعرض الأس تاذ  .28 بريت ويف اإ
أأدةل اقتصادية عىل فعالية تدخالت خمتلفة من قبل احلكومات ودوائر الصناعة بغرض ماكحفة القرصنة. وتلت ذكل  دامهار

ىل منع التقليد وماكحفته وكذكل معل ثالث جتارب وطنية رشحت فهيا جلنة فرنسا الوطني ة ملاكحفة التقليد أأنشطهتا الرامية اإ
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وحدة ماكحفة التقليد الإلكرتوين التابعة للجامرك الفرنس ية؛ ورشحت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي همام 
ىل مركز حامية حق املؤلف يف حماربة النسخ الإلكرتوين وغري الإلكرتوين وبنّي  املكتب الكوري للملكية الفكرية هجوده الرامية اإ

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي واحلد من املعامالت الإلكرتونية املش متةل عىل سلع مقدّلة وحتسني القوانني  اإ
ليت أأبرمت مؤخرا يف ادلامنرك واللواحئ الوطنية؛ وقدمت وزارة الثقافة يف ادلامنرك تقريرا عن مدوانت قواعد السلوك الطوعية ا

ىل تقليص القرصنة وتعزيز السلوكيات القانونية عىل الإنرتنت. وأأخريا، ُعرضت مبادراتن من مبادرات  واليت هتدف معوما اإ
حداهام من  (، اذلي عرض معل وحدته املعنية ابلإنرتنت يف FHS) حتاد السويّسي لصناعة الساعاتالادوائر الصناعة اإ

( يف بولندا اذلي قدم عرضا عاما عن مبادراته IAB) مكتب الإعالانت التفاعليةالإلكرتوين؛ والأخرى من  ماكحفة التقليد
عالانت الإنرتنت املدرجة يف مواضع غري مواضعها. ىل ماكحفة اإ  الرامية اإ

 وتلت ذكل مناقشات كمداخالت من وفدي أأملانيا وروس يا وممثل ش بكة العامل الثالث. .29

طار البند الفر  .30 عي بشأأن "الاسرتاتيجيات الوطنية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية"، ُعرضت ثالث جتارب ويف اإ
وطنية. وقدمت واكةل حكومة مجهورية مودلوفا للملكية الفكرية تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية الرامية 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ل ىل اإ ذاكء الوعي. س امي من خالل محال اإ الرشطة يف زامبيا معلييت  هجاز وقدمت التثقيف واإ
يف ماكحفة التقليد والقرصنة. وقدم مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية وحدته  هوتطبيق PESTEL منوذجوضع 

نفاذ اليت أأنشئت مؤخرا ورشح دورها، كما يف ذكل الإرشادات اليت تقدهما يف حالت التعدي الفعلية.  املعنية ابلإ

ش بكة لايت املتحدة الأمريكية وممثل وتلت ذكل مناقشة كمداخالت من وفود كينيا واملغرب وابراغواي والفلبني والو .31
 العامل الثالث.

طار البند الفرعي بشأأن "التعاون الاسرتاتيجي"، عرضت ست دول أأعضاء جتارهبا يف حتديد .32 بل ال  ويف اإ تعاون بني س ُ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ول س امي ممثيل مكتب ادلامنرك للربا ءات خمتلف السلطات احلكومية الوطنية من أأجل اإ

نفاذ حقو  امللكية الفكرية، و  جلنة فرنسا والعالمات التجارية، وهجاز الرشطة يف زامبيا، ومرصد مجهورية مودلوفا املعين ابإ
وقُدمت عروض تقدميية تربز ومكتب املدعي العام يف املكس يك.  ،، ومكتب الفلبني للملكية الفكريةالوطنية ملاكحفة التقليد

 الوطنية وتالها نقاش بني املشاركني. خصائص لك من خمططات التعاون

الرنوجي والفلبني والاحتاد السلفادور واملغرب و وكرواتيا و وتلت ذكل مناقشة كمداخالت من وفود الكونغو وكولومبيا  .33
 ( وش بكة العامل الثالث.INTAوالولايت املتحدة الأمريكية وممثيل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ) الرويس

طار ا .34 أأحدث أأنشطة الويبو يف بشأأن  WIPO/ACE/10/2 من جدول الأعامل، قدمت الأمانة الوثيقة 7لبند ويف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من جدول أأعامل  45والتوصية  2015-2014للثنائية ابلربانمج واملزيانية  اسرتشادا، جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية". وتعرض الوثيقة التمنية وهدف الويبو الاسرتاتيجي السادس وهو "التعاون ادلويل  عىل اإ
طارها املساعدة الترشيعية  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، اليت تشمل اخلدمات املطلوبة يف اإ املساعدة التقنية يف جمال اإ

أأيضا أأنشطة  ةتشمل الوثيق. و في السلطة القضائيةنفاذ القوانني وموظامللكّفني ابإ وخدمات التدريب والتوعية املقدمة للموظفني 
ىل زايدة تعزيز التعاون ادلويل املهنجي والفعال مع سائر املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلا  من  تريم اإ

آخر أأسهم  17الربانمج أأوحضت الأمانة أأن أأجل ضامن مهج متوازن وشفاف. و  كذكل يف عدد من منشورات الويبو حول أ
ىل أأن وصف لك نشاط وارد يف الوثيقة مرفو  كمعلومات عن  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وأأشارت اإ املس تجدات يف جمال اإ

ىل موقع الربانمج بأأمكهل ن ُوجدت، والبدلان املشاركة، وموجز عن أأهداف النشاط، ورابط اإ . املاكن واملنظامت الرشيكة، اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، اذلي  كام عرضت الأمانة التقيمي اخلا  ابلهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل عىل اإ

ذا اكنت الويبو تتناول، من خالل الربانمج  17 أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية، كمساعدة مستشار خاريج مس تقل، لتقدير ما اإ
الاسرتاتيجي السادس بطريقة شامةل وفعاةل، وتقدير مدى وجاهة الأنشطة املُعدة يف هذا  أأساسا، الأغراض الرئيس ية للهدف
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قد أأتيح عىل موقع الويبو الإلكرتوين.  2014 أأكتوبر 16املؤرخ  يتقرير التقيميل الصدد. وأأفادت الأمانة بأأن النص الاكمل ل 
 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

ىل أأمهية الأنشطة اليت تقوم هبا  .35 ذاكء الاحرتام الويبو وأأشاد وفد الياابن ابجلهود اليت تبذلها الأمانة. وابلنظر اإ يف جمال اإ
من خالل اتفا  الصناديق الاستامئنية املربم بني الياابن واملنظمة.  معهاللملكية الفكرية، أأبدى الوفد رغبته يف مواصةل التعاون 

قلميية املشرتكة بني وأأبدى الوفد ارتياح زاء نشاطني حمّددين تضطلع هبام الويبو ابلتعاون مع الياابن وهام: الندوة الإ ه خصوصا اإ
ذاكءحول  اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةالويبو و  الاحرتام للملكية الفكرية لأعضاء السلطة القضائية يف بدلان  اإ

نفاذ حقو  امللكية ، وادلو امجلاعة الإمنائية جلنوب أأفريقيا رة التدريبية املشرتكة بني الويبو ومكتب الياابن للرباءات حول اإ
 الفكرية.

حيال الطائفة الواسعة من وأأعرب عن ارتياحه  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد رومانيا ابمس ومجوعة  .36
اء يف اجملموعة. وأأعرب عن تقدير ومجوعته ملشاركة الأنشطة اليت تقوم هبا الأمانة واملرشوعات املُضطلع هبا مع ادلول الأعض

نفاذ امللكية الفكرية. وأأخريا،  سهاهما، كما تمتزّي به من خربة، يف املناقشات حول موضوع اإ الأمانة يف تظاهرات دولية خمتلفة واإ
ن ومجوعته ترحب ابس تنتاجات  اءة وفعالية ووجاهة العمل اذلي أأعدته شعبة الرقابة ادلاخلية وتقّر بكف يتقرير التقيميال قال اإ

طار الهدف الاسرتاتيجي السادس.  اذلي تقوم به الأمانة يف اإ

ذاكء  وحتدث وفد .37 نه من الأسايس أأن يكون لك العمل اذلي تقوم به الويبو يف جمال اإ الربازيل بصفته الوطنية وقال اإ
بعد اعامتد جدول أأعامل الهدف ُحّدد  الاحرتام للملكية الفكرية متسقا مع الهدف الاسرتاتيجي السادس. وأأضاف أأن ذكل

حداهثا يف املنظمة،  ىل اإ مسرتشدا ابلتمنية فامي بحّدد التمنية وابلتايل ينبغي أأن جيّسد التغيريات اليت يدعو جدول أأعامل التمنية اإ
ذاكء الاحرتام للملكية ا لفكرية بطريقة من معل يف لك اجملالت. وأأكّد أأن الهدف الاسرتاتيجي السادس يذكّر الوفود بأأن اإ

نفاذها مصاحل التمنية الاجامتعية مس تدامة يُعد مفهوما واسعا  ينبغي أأن تراعي فيه أأنشطة حامية حقو  امللكية الفكرية واإ
ن ذكل ما جيعل الهدف الاسرتاتيجي يسرتشد ابلتوصية  من جدول أأعامل  45والاقتصادية وحامية املس هتلكني. وأأوحض قائال اإ

نفاذها يف أأنشطة تسهم رضورة أأن  التمنية، اليت تنص عىل التكنولويج ونقل  الابتاكر تعزيزحامية حقو  امللكية الفكرية واإ
ىل الرفاهية الاجامتعية  ومس تخديم ملنتجي املشرتكةالتكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة  املعارف التكنولوجية وعىل حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق ىل أأوجه القصور التوازن بني احلقو  والالزتامات والاقتصادية واإ . وأأعلن الوفد، مراعيا ت ك املبادئ ومشريا اإ
قامئة أأحصاب املصاحل الرئيس يني اذلين استُشريوا خالل أأن اذلي أأعدته شعبة الرقابة ادلاخلية،  يتقرير التقيميال الواردة يف 

لإجراء تقيمي لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأوحض أأنه من املهم، سوى القليل من ممثيل ال تشمل معلية التقيمي املذكورة 
، زايدة مشاركة ت ك البدلان يف معلية مجع املعلومات املس تخدمة 45فعال ابلتوصية  17سلمي ملدى اسرتشاد معل الربانمج 

ىل حمتوى  ىل اختاذ التدابري الالزمة لتسوية وحّث الأمانة ع يتقرير التقيميال لأغراض التقيمي. وتطر  الوفد بعد ذكل اإ
ىل 2املشالكت املذكورة يف الاس تنتاج  نتاجئ مرتقبة حمّددة لتقيمي مدى تطبيق مبادئ الإدارة القامئة  وضع، ول س امي احلاجة اإ

 .17عىل النتاجئ عىل الربانمج 

نه من املهم، يف اس تكشاف مواطن املرونة املتاحة لدلول وحّث ممثل ش بكة العامل الثالث الأمانة عىل  .38 الأعضاء وقال اإ
نفاذ، تناول ت ك املواطن يف برامج التدريب. اتحة املواد والعروض التدريبية  ضوء اتفا  تريبس ويف س يا  الإ وأأكّد أأمهية اإ

ىل تاليف تضارب املصاحل، للجمهور ورضورة أأن تسعى الأمانة  خصوصا عند الاضطالع بربامج التدريب لفائدة موظفي اإ
، طرفا يف برامج التدريب راخسةل تكون كياانت القطاع اخلا ، مّمن دلهيا مصلحة أأنه من املهم أأ ضائية. ورأأى السلطة الق

 ر املنظور الإمنايئ ابلشّك املناسب.يُبلو  املذكورة وأأن 

ن املقابالت اليت أأجريت مع أأحصاب املصاحل خالل معلية التقيمي مشلت لك املناطق عىل قدم امل  .39 ساواة. وقالت الأمانة اإ
ىل وأأضافت أأن أأساليب متعددة اس ُتخدمت يف مجع املعلومات اليت خضعت بعد ذكل لتحليل مفّص  ل للغاية استنادا اإ
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وأأوحضت أأن السامت املنبثقة عن ذكل التحليل النوعي أأعطت صورة واحضة كام هو التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء. 
ن الاس تنتاج تقرير التقيميي. ومضت الأمانة تقال مبنّي يف  هناك  بلوحده،  17من التقرير التقيميي ل خيص الربانمج  2ول اإ

 تقدمي توصيات حمّددة. وتطرقت يتالىفمالحظات مماثةل قُدمت دلى تقيمي برامج أأخرى من برامج الويبو، مما جعل التقرير 
ىل العروض املس تخدمة يف أأنشطة تكوين الكفاءات  الأمانة بعد ذكل اح للجمهور يف حال أأعطى مؤلفوها موحضة أأمها تُتاإ

 الإذن بذكل.

طار البند  .40  خالل دورهتا احلادية عرشة: وبعد دراسة ممعنة، اتفقت اللجنة عىل النظر يف املوضوعات التالية 8ويف اإ

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

 الأولوايت؛

نفاذ امللكية الفكري - ة، تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ
آليات  كرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛تسوية منازعات امللكية الف كما يف ذكل أ

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

جراء نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأ مع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛اإ  ات الإ

تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادل مع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة  -
نيني طبقا للتوصيات املعنية من جدول التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوط 

 أأعامل التمنية وولية اللجنة.

 ]مهاية الوثيقة[ 


