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 2015 نومفرب 23التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 2014مارس  5ٕاىل  3جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتدته اللجنة

 72وحرضها  2014 مارس 5ٕاىل  3 منيف الفرتة  التاسعةعقدت اللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ (اللجنة) دورهتا  .1
 مراقبا. 18ودو� عضوا 

وأٔشار  .مجيع ا�ول أ�عضاء �ىل مسامههتا الوثيقةس�يد فرا�سس غري �ملشاركني وشكر ب املد�ر العام للويبو ال ورحّ  .2
ا�ول أ�عضاء ٕاىل ا�ال تنظر هبا دية اليت �المة ٔأخرى �ىل اجلا يُعد ه ٔ�ّول مّرة يف ٕاطار اللجنة، ممٕاىل العرض اجلاري تنظمي

ممارسات �ر�مج معل ا�ورة التاسعة، وهام " ياخلاص املمتثّل يف ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية. وعرض املد�ر العام بند
إالجراءات ٔأو التدابري الوقائية أٔو الت�ارب الناحجة " و"أ�نظمة البدي� لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية وطرق معلها

وذ�ر ا�ور ا�ي ميكن ٔأن تؤديه  ."ة ٔأو املقرصنةل تدابري إالنفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنت�ات املقّ� الس�تكام
(أ�نظمة البدي�) يف ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية ويف ٕانفاذ امللكية الفكرية، �لنظر ٕاىل  ٔ�نظمة البدي� لتسوية املناز�اتا

. وتناول البند م احملامك، وال س�� ٔأّن أ�نظمة البدي� تتيح ٕاماكنية �س�تفادة من �ربات املتخّصصني�رامك القضا� املطرو�ة ٔأما
املتعلق �ٕالجراءات الوقائية الس�تكامل إالنفاذ العميل ؤأوحض ٔأن الوقاية �ري من العالج ؤأبدى تقد�ره ملا س�ُيعرض من خمتلف 

، ٔأمهية املفاوضات حول �ر�مج العمل املقبل للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ ىل�املد�ر العام  شّددممارسات الب�ان. ؤأ�ريا 
 واملناقشات حول ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية وإالنفاذ.املتباد� �ٓراء �افال �ؤأقّر بأّٔن اللجنة تطّورت ؤأصبحت منتدى 

�ئب املمثل ا�امئ يف بعثة ٔأملانيا، رئيسا.  من �دول أ�عامل، انُتخب السفري توماس فيتشن، 2ويف ٕاطار البند  .3
، )SAKPATENTI( مركز جورجيا الوطين للملكية الفكرية لك من الس�يدة ٕا�اك�ر�ن ٕايغوتيا، �ئبة رئيسوانُتخب 
�ئبني للرئيس. ؤأبدى وفد �ينيا، �مس ا�مو�ة لبعثة ا�امئة لبولندا، � ولا�ٔ ستشار امل بيا�كوسيك، فويتشخ  والس�يد

الل�ان رؤساء بأٔهنا تفّضل ٔأن يُعّني سابقا ّرصحت قد موافقته �ىل تعيني الرئيس، ولكنّه ذكّر بأٔن ا�مو�ة �ء فريقية، ا�ٔ 
 .عوامص الب�انبني �رباء التقنية من 
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. 2002عيات العامة للويبو يف س�نة ذكّر بوالية اللجنة اليت وافقت �لهيا امجل و  الوفود �ىل انت�ابهالرئيس  وشكر .4
اللجنة ال �ريم ٕاىل وضع قوا�د ومعايري، بل ٕاىل تبادل املعلومات حول إالنفاذ، مبا يف ذ� املسائل املتعلقة  ؤأوحض ٔأن

�لتنس�يق واملسا�دة التقنية يف جمال إالنفاذ، فضال عن التنس�يق مع سا�ر املنظامت والقطاع اخلاص من ٔأ�ل ماكحفة التقليد 
ىل تثقيف امجلاهري و�سعى ٕاىل تعز�ز التنس�يق يف جمال �رامج التدريب املو�ة ٕاىل لك والقرصنة. وقال ٕان اللجنة تتطلع إ 

كّد رضورة احلرص، �ى تناول مسائل إالنفاذ، �ىل مرا�اة املصاحل ا�متعية الواسعة النطاق أٔ ٔأحصاب املصاحل املعنيني. و 
�ىل  العملللجنة ينبغي  هفاد بأٔنوأٔ بو �شأٔن التمنية. من �دول ٔأعامل الوي  45والشوا�ل إالمنائية، كام هو مبّني يف التوصية 

مجمل معل الويبو وا�ي مجليع الب�ان، املتقدمة مهنا والنامية،  يندرج فيهحتقيق هدف الويبو �سرتاتيجي السادس، ا�ي 
تلف املعاهدات �ىل ا�ول أ�عضاء، بوصفها دوال ٔأطرافا يف اتفاقية الويبو ويف خم  يقول ٕانمصل�ة مشرتكة فيه. ومىض 

اليت وقّعت اخلاصة �مللكية الفكرية، ٔأن �سعى ٕاىل ٕاذاكء ��رتام �مللكية الفكرية، مما يعين ز�دة الوفاء �اللزتامات القانونية 
ب س�تجياية امللكية الفكرية، وذ� �نهتاج طرق � محلذ نظام �لهيا. وقال ٕانه جيب �ىل مجيع ا�ول النظر يف �يفية تنفي

ٔأمرا حيدث مّرة  �لام بأٔن ذ� مسار يمت �ىل مرا�ل وليس – مهناّسد الواقع ا�ي يعيشه لك ت جممتعاهتا العملية وجت الحتيا�ا
ٔأن ٕ�ماكن اللجنة، مع سعي ا�ول أ�عضاء ومجمو�ات ٔأحصاب املصاحل ٕاىل حامية ا�رتا�ات وٕابدا�ات كّد الرئيس أٔ وا�دة. و 

تعز�ز  عن �يفيةتبادل الت�ارب وا�روس املس�تفادة منتدى ل  ٕ��حهتاؤدي دورا �بريا جممتعاهتا من �الل امللكية الفكرية، ٔأن ت
ا�ي جتد فيه ا�ول  القدرات الوطنية الالزمة وجماهبة الت�د�ت املطرو�ة. ؤأضاف ٔأنه ينبغي للجنة ٔأيضا ٔأن �كون احملفل

بل حتسني التعاضد والتعاون، مبا يف ذ� مع ٔأحصاب املصاحل ا�ٓخر�ن من قبيل القطاع اخلاص. و أ�عضاء �لنظر ٕاىل س�ُ
لٔ�فاكر" جيد فهيا لك وا�د فكرة وا�دة  "سوقااللجنة �ر�مج العمل الزاخر ل�ورة التاسعة ٔأبدى الرئيس ٔأم� يف ٔأن تصبح 

 فهيا.و�متّعن �ىل أ�قل يأٔ�ذها معه ٕاىل ب�ه 

ركز الرشاكت والت�ارة املسؤو� موافقت اللجنة �ىل مشاركة من �دول أ�عامل،  3ويف ٕاطار البند  .5
)CREATe.org( يف دورهتا التاسعة مؤقت مراقبصفة ب. 

 من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة �دول أ�عامل 4ويف ٕاطار البند  .6
تقدم به وفد مرص �مس مجمو�ة �دول ا�ي قرتاح �بناء �ىل ) مع ٕاد�ال التعديالت التالية: WIPO/ACE/9/1 (الوثيقة

مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من بعنوان " 9ٕاضافة بند �ديد رمق ٔأعامل التمنية، ؤأيدته ا�مو�ة أ�فريقية، تقّرر 
 11" وعنوان البند د ملخص الرئيساع�من �دول أ�عامل " 10يصبح عنوان البند ". ومع تغّري الرتقمي �دول ٔأعامل التمنية

 من �دول أ�عامل "اختتام ا�ورة".

ورو� الوسطى والبلطيق رية التش�يكية �مس مجمو�ة ب�ان أٔ ووفد امجلهو  �مس ا�مو�ة �ء اليا�نوفد وحتدث لك من  .7
 سابقة يف املس�تقبل. ميثّليف �دول أ�عامل ال ينبغي ٔأن  9ٕان ٕادراج البند وقاال 

 الثامنة ملخص رئيس دورهتات اللجنة من �دول أ�عامل، اعمتد 5البند  ويف ٕاطار .8
ة، وا�اعي ٕاىل مع التعديل ا�ي طلب وفد مرص ٕاد�ا�، �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمني، )WIPO/ACE/8/12 (الوثيقة

 .يف أ�صل من �الل ٕارفاقها اكم� �لصيغة اليت وردت هبا 33قرتا�ات الواردة يف الفقرة إالسهاب يف �

ومجمو�ة ب�ان أٓس�يا الوسطى  ،وا�مو�ة أ�فريقية ،ا�مو�ة �ء واس�متعت اللجنة ٕاىل البيا�ت �فتتاحية للك من .9
والوال�ت  ،ومجمو�ة ب�ان ٔأور� الوسطى والبلطيق ،ومجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ،والقوقاز ؤأورو� الرشقية

 ش�بكة العامل الثالث. وممثّ� ،ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية ،والربازيل ،و�حتاد أ�ورويب ،وش�ييل ،املت�دة أ�مر�كية

يف تعز�ز ممارسات إالنفاذ التاسعة عن ثقته يف ٕاماكنية ٕاسهام ا�ورة ؤأعرب �مس ا�مو�ة �ء  حتدث وفد اليا�نو  .10
امللكية الفكرية. وقال ٕان ا�مو�ة �رى ٔأن ٕانفاذ امللكية الفكرية  حيميتنفيذ نظام فعال وجمد ل املالمئة �عتبارها عنرصا ٔأساس�يا 

مس�توى �منية ا�ول أ�عضاء، وتأٔمل �لتايل يف �طالع �ىل جتارب ٔأخرى  ملواضيع ذات �ه�م املشرتك ٔأ� اكنامن 
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بولندا واململكة املت�دة  تد�ل مضن �ر�مج معل ا�ورة التاسعة. ؤأعرب عن دمع ا�مو�ة �ء لالقرتاح ا�ي تقدمت به
 والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن العمل املقبل واملعنون "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية الفكرية".

وحتدث وفد �ينيا �مس ا�مو�ة أ�فريقية وذكّر بأٔن اللجنة تُعد منتدى للنقاش وتبادل املعلومات حول املسائل املتعلقة  .11
من �دول ٔأعامل التمنية. ود�ا اللجنة،  45ر �لتوصية �ملسا�دة التقنية والتعاون، وذكّ  ال س�� ما يتعلقنفاذ امللكية الفكرية، �ٕ 

من �الل وزن املعلومات، �ىل مرا�اة ، ة وٕاىل احلرص يف مناقشاهتانيابة عن ا�مو�ة، ٕاىل حامية املصاحل العامة واخلاص
 نقل املعرفة.خمتلف مس�تو�ت التمنية و 

وحتدث وفد بيالروس �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�يا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية ؤأ�رز أ�مهية اليت تو�هيا ا�مو�ة  .12
. وقال ٕان ا�مو�ة تعتقد ٔأن اللجنة متكّن خمتلف اليت تبذلها ا�ول أ�عضاء يف املنطقةللجهود  العمل اللجنة، اليت تُعد حمفّز 

 ٔأفضل املامرسات. ؤأشار ٕاىل العرض اجلاري ٕاىل �انب اللجنة وقال ٕان ا�مو�ة تعتربه خطوة ابتاكرية الب�ان من تقامس
 اس�تعداد ا�مو�ة للمشاركة بطريقة بناءة يف النقاش حول العمل املقبل للجنة.، ؤأكّد للغاية

ية البالغة اليت �كتس�هيا معل اللجنة وحتدث وفد ٔأوروغواي �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ؤأكّد أ�مه  .13
�لنس�بة للمنطقة، مشّددا �ىل ٔأن تطو�ر نظام متوازن للمليكة الفكرية �شجع التمنية �قتصادية و�ج�عية يف ب�ان 
ن ا�مو�ة. ؤأ�رز، نيابة عن ا�مو�ة، ٔأمهية �ر�جمي العمل، ال��ن متّخض ٕا�داهام عن اقرتاح تقدمت به بريو. ؤأعرب ع

الزتام ا�مو�ة �ملشاركة �ىل حنو �شط يف �ج�ع بتناول أ��شطة اليت اضطلعت هبا الويبو مؤخرا يف جمال ٕاذاكء ��رتام 
 للملكية الفكرية ومسأٔ� العمل املقبل للجنة.

عتبارها وحتدث وفد امجلهورية التش�يكية �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق ؤأشار ٕاىل ٔأمهية اللجنة � .14
منتدى لتبادل املعلومات والت�ارب ؤأفضل املامرسات يف جمال إالنفاذ، ؤأكّد جمّددا �ىل الزتام ا�مو�ة القوي مباكحفة التقليد 
والقرصنة �ىل الصعيد الوطين والصعيد�ن إالقلميي وا�ويل. وقال ٕان ا�مو�ة مقتنعة اقتنا�ا شديدا بأٔن حتسني فهم ممارسات 

 البدي� لتسوية املناز�ات، وفهم التدابري الوقائية وا�ٓ�ر �قتصادية أ�نظمةتنهتجها أٓ�اد الب�ان، مثل  إالنفاذ اليت
النهتااكت امللكية الفكرية من أ�مور الكفي� �متكني ا�ول أ�عضاء من وضع وتطو�ر أٓليات إالنفاذ املناس�بة و�ج�عية 

للملكية الفكرية. وتناول موضوع العمل املقبل ؤأعرب عن دمع ا�مو�ة فعال نظام  اليت �شّلك جزءا ال يتجزٔأ من ٔأيفعا� وال
يد والقرصنة ودرجهتام ؤأ�رهام، املتواصل ٔ��شطة اللجنة املتعلقة �س�ت�داث معلومات وٕاحصاءات ٔأفضل عن نطاق التقل 

يف جمال إالنفاذ، وٕاذاكء الوعي العام حتسني التعاون إالداري وتبادل املعلومات �رب احلدود، وحتسني ٔأفضل املامرسات و 
واملتدنية النوعية، ومشاركة خمتلف ٔأحصاب املصاحل، نت�ات املقّ�ة من جّراء امل  احملدقة �لص�ة والسالمةاملتنامية  اطر��

ل، مثل الرشاكت، يف ممارسات إالنفاذ. ؤأضاف ٔأن ا�مو�ة �رّحب بعدة من �قرتا�ات املطرو�ة خبصوص العمل املقب
وتبدي دمعها القرتاح ا�مو�ة �ء خبصوص ٔأ�شطة ٕاذاكء الوعي واقرتاح بولندا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية 
�شأٔن "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية الفكرية". واختمت قائال ٕان ا�مو�ة �سّمل بأٔمهية املسا�دة التقنية 

 ل إالنفاذ.الفعا� يف جما

سلطات واملنظامت املعنية ؤأبدى ال وا�رتف وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔمهية تعز�ز التعاون يف جمال إالنفاذ بني  .15
عن دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو من ٔأ�ل تنس�يق وتدعمي اجلوانب املتعلقة �ٕالنفاذ لعملها اخلاص �ملسا�دة التقنية. ؤأعرب 

�لعمل �ىل حنو وثيق مع الويبو وا�ول أ�عضاء يف ظّل الزتام مشرتك مبسا�دة مجيع الب�ان �ىل حتسني الاكمل الزتامه 
، ا�ي WIPO/ACE/9/28 ٕانفاذها حلقوق امللكية الفكرية. وتناول موضوع العمل املقبل وذكّر �القرتاح املرفق �لوثيقة

 ة "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية الفكرية".تقدم به مع بولندا واململكة املت�دة وا�اعي ٕاىل دراس

مر�اك الالتينية والاكرييب. ؤأشار وفد ٔأوروغواي �مس مجمو�ة ب�ان أٔ دمعه للبيان ا�ي ٔأدىل به ؤأعرب وفد ش�ييل عن  .16
وقال ٕان ت� أ�نظمة �ُس�ت�دم يف  ٕاىل أ�مهية اليت �كتس�هيا أ�نظمة البدي� لتسوية املناز�ات يف جماالت امللكية الفكرية،



WIPO/ACE/9/29 
4 
 

، مركزا 2013د�سمرب  1أٔن ب�ه �ت ميت�، منذ بب�ه �ىل نطاق واسع يف خمتلف املناز�ات املتعلقة �مللكية الفكرية. ؤأفاد 
ة �ىل احلد ) ينطوي �ىل نظام للتحكمي. ؤأ�رز الوفد مثالني وطنيني سا�دا بفعاليcl.(لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول 

من سوق السلع املقّ�ة واملقرصنة. فقال، ٔأوال، ٕان هيئة امجلارك الوطنية قد نفذت مهنجية مكّنت، من �الل حتليل ا�اطر 
 جمال انهتااكت فرقة رشطة التحقيق يفب احلدودية. ونّوه، �نيا،التدابري اخلاصة �لك منطقة من مناطق ا�و�، من �شديد 

 يف ٕاطار رشطة التحقيق الش�يلية. 2008، اليت تضطلع مبها�ا منذ �ام )BRIDEPI( امللكية الفكرية

س�ياسات لك من بأٔنه ينبغي ل�مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وا�رتف وفد �حتاد أ�ورويب وحتدث  .17
نطاقها �لنظر ٕاىل �قتصاد املتعلقة ٕ�نفاذ امللكية الفكرية مرا�اة ما حيدث �ارج �حتاد أ�ورويب والس�ياسات الوطنية 

العاملي ا�ي ما ف� �زداد �رابطا. ؤأكّد دمع �حتاد أ�ورويب للجنة �عتبارها منتدى ميّكن من التفا�ل مع الرشاكء الت�اريني 
 ا�وليني ملناقشة طريقة الربط، مبزيد من الكفاءة والفعالية، بني خمتلف س�ياسات ٕانفاذ امللكية الفكرية.

الربازيل �ملبادئ التوجهيية املنطبقة �ىل العمل ا�ي تقوم به اللجنة، ال س�� الهدف �سرتاتيجي وذكّر وفد  .18
السادس، بغرض تعز�ز التعاون ا�ويل �ىل ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية. وذكّر مبؤرشات النتاجئ احملّددة يف خطة الويبو 

وار متوازن يف الس�ياسة العامة حتت ر�اية جلنة الويبو ح، وخباصة "2015-2010�سرتاتيجية لٔ��ل املتوسط 
". وقال ٕانه ينبغي ٔ�ي اسرتاتيجية جممتعية �ريم ٕاىل ٕاذاكء �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ، مع مرا�اة �ه�مات ٕامنائية التو�ه

رونة القامئة، فضال عن جوانب املوضوع، مبا يف ذ� مواطن امل التثقيف خبصوص لك��رتام للملكية الفكرية ٔأن �شمل 
التدابري العامة اليت ت�ىش مع الواقع �ج�عي و�قتصادي للك ب�. ؤأفاد بأٔن للويبو، �عتبارها واك� من واكالت أ�مم 

املت�دة املتخّصصة، لك ما يلزم من صالحيات ورشعية لقيادة العمل حنو حتقيق هذا الهدف. وشّدد �ىل دور الويبو يف 
دة تقنية واسعة ومتوازنة ل�ول أ�عضاء �متكيهنا من �ضطالع بأٔ�شطهتا يف جمال إالنفاذ، مع مرا�اة خصائص لك توفري مسا�

ب�، واحلا�ة ٕاىل التوفيق بني ت� أ��شطة وتوصيات �دول ٔأعامل التمنية. وتناول مسأٔ� العمل املقبل ؤأبدى دمعه القرتاح 
شجيع املناقشات حول �يفية �كثيف وحتسني املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية ا�اعي ٕاىل � 

 جمال إالنفاذ.

من اتفاق  7وحتدث وفد مرص �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية وذكّر بأٔمهية توصيات �دول ٔأعامل التمنية واملادة  .19
 حقوق امللكية الفكرية املتص� �لت�ارة (اتفاق �ريبس).جوانب 

ؤأبدى وفد �ولومبيا تأٔييده ٕالجراء ا�راسات وتبادل املعلومات مبا �سا�د �ىل حتسني حامية امللكية الفكرية. ورّحب  .20
ؤأعرب عن دمعه لالقرتاح ا�ي تقدمت به  ��هنج املقرتح �راسة مناذج املسؤولية �ج�عية للرشاكت، وٕارشاك الرشاكت.

ت�دة أ�مر�كية �شأٔن العمل املقبل واملعنون "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة بولندا واململكة املت�دة والوال�ت امل 
 يف امللكية الفكرية"، ؤأبدى اه�مه مبشاطرة اللجنة جتربة ب�ه يف هذا الصدد.

ال ٕانفاذ امللكية ش�بكة العامل الثالث ٕان من أ�مهية مباكن ٔأن ال تؤ�ر أ��شطة اليت تضطلع هبا الويبو يف جم ممثّ� توقال .21
��هنج إالمنايئ املنحى ٕازاء امللكية الفكرية املبّني  تالفكرية يف متتع البرش حبقهم يف الغذاء والص�ة والتعلمي والعمل والثقافة. وذكّر 

ق بأٔن اتباع هنج متطرف ٕازاء ٕانفاذ امللكية الفكرية من أ�مور اليت تعي تمن �دول اعامل التمنية. وّرصح 45يف التوصية 
لر�ب التكنولو� وتعيق �شاط أ�عامل املرشوع، ؤأنه ينبغي متكني الب�ان النامية من اس�ت�دام الت�اق الب�ان النامية �

حيال  االش�بكة عن قلقه ممثّ� ت. ؤأعربيف هذا الصدد اتمواطن املرونة بفعالية وكفاءة، ؤأنه ينبغي للجنة اس�هتالل مناقش
التعاون املايل والتقين مع الواكالت خيص ٕانفاذ امللكية الفكرية، وحيال ٔأشاكل  عام واخلاص ف�تعز�ز الرشاكة بني القطا�ني ال

 ّ أ�مانة �ىل اتباع هنج مس�ند �لبيّنات يف  تاليت �شّجع �ىل انهتاج س�ياسات متطرفة يف جمال ٕانفاذ امللكية الفكرية. وحث
�شطة اليت تقوم هبا ٕاىل ضامن مزيد من الشفافية واملساء� يف ا�ٔ  عتلقة ٕ�نفاذ امللكية الفكرية، ود�ضطالع �ٔ��شطة املتع

 أ�مانة يف جمال ٕانفاذ امللكية الفكرية.
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ف� خيص خمتلف بنود �ر�مج العمل  خبريا 22من �دول أ�عامل، اس�متعت اللجنة ٕاىل عروض  6ويف ٕاطار البند  .22
 ).WIPO/ACE/9/27ٕاىل  WIPO/ACE/9/3(و�ئق العمل من 

 لعروض.�ُهنجها املتوازنة وو ت اللجنة جبودة و�ئق العمل ؤأشاد

، قدم "ممارسات أ�نظمة البدي� لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية وطرق معلها�ر�مج العمل حول "بند ويف ٕاطار  .23
املناز�ات ٔ�داة  إالجراءات البدي� لتسوية�ريفور �وك، احملايم ا�ي لكّفته اللجنة ٕ��داد ورقة املعلومات أ�ساس�ية حول 

ٔأنواع إالجراءات البدي� لتسوية املناز�ات اليت قد �ُس�ت�دم يف ٕانفاذ ، ورقته اليت مشلت ما ييل: ٕالنفاذ حقوق امللكية الفكرية
أ�طر القانونية والتنظميية لٕالجراءات البدي� لتسوية املناز�ات يف س�ياق ٕانفاذ حقوق امللكية و  ؛امللكية الفكريةحقوق 
�س�ت�دام احلايل ؛ وفوائد ؤأو�ه قصور إالجراءات البدي� لتسوية املناز�ات ٔ�داة ٕالنفاذ حقوق امللكية الفكريةو  ؛الفكرية

. وتىل ذ� عرض أ�مانة ٔ��شطة مركز الويبو للتحكمي لٕالجراءات البدي� لتسوية املناز�ات ٕالنفاذ حقوق امللكية الفكرية
وساطة والتحكمي والتحكمي املع�ل وقرارات اخلاصة �ل قوا�د الويبوا� ٕاليه مبوجب والوساطة، مبا يف ذ� �دد القضا� احمل

 ؛ و�سوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول �ىل إالنرتنت. اخلرباء

و ؤأملانيا و�حتاد والفلبني والربازيل وبور�ينا فاس جورجياوتلت ذ� العرض مناقشات ختلّلهتا مدا�الت من وفود  .24
 .(KEI) ورسي الناك وممثّل املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفةأ�ورويب 

مت بعد ذ� مخسة عروض عن الت�ارب الوطنية. وعرضت ٕادارة حقوق امللكية الفكرية بوزارة الت�ارة يف  .25 وقّدِ
الفكرية قبل رفعها ٔأمام  البدي� لتوس�ية املناز�ات واخلدمات �ستشارية املقّدمة يف ٕاطار قضا� امللكية أ�ّوليةمكبود� ا�ٓلية 

�ات اليت يتيحها املعهد، مبا القضاء. وعرض املعهد الوطين حلقوق املؤلفني يف املكس�يك خمتلف ا�ٓليات البدي� لتسوية املناز 
 24 286ا ٕاجراءات التسوية إالدارية واملصاحلة والوساطة والتحكمي، وذ�ر يف معرض بيانه ٔأن �دد �لسات التسوية بلغ فهي

لوساطة يف املناز�ات �وعرض مكتب �ور� للملكية الفكرية معل اللجنة املعنية . 2013ٕاىل  1998الل الفرتة من �لسة �
املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية اليت ٔأ�شئت دا�ل املكتب الكوري، وحتدث عن خطط املكتب الرامية ٕاىل ٕانعاش هذه 

عن ٔأنظمة �سوية  ، التابعة لوزارة التعلمي والثقافة والر�ضة،كرية يف ٕاس�بانياامللكية الفلهيئة  عامالد�ر املالهيئة. وحتدث �ئب 
ية و املناز�ات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة �ارج النظام القضايئ يف ٕاس�بانيا، ورشح الصالحيات السارية والعض

لوال�ت ية وسرتن اكليفورنيا للحقوق يف اواملامرسات واخليارات املمكنة للمس�تقبل. وعرض أ�س�تاذان �ر�ن و�و�ر من لك 
، فوصفا بعض الس�بل ملكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�ارية اهٔأ�دّ  املت�دة أ�مر�كية التقر�ر ا�ي

تام، حتدث لك من البدي� لتسوية املناز�ات املتا�ة يف ٕاطار املناز�ات الوطنية وا�ولية املتعلقة �مللكية الفكرية. ويف اخل 
ابني فهرنغر، حمامية من ا�منسا، عن و�ات نظر قطاع وس ،انياملأٔ ب�زيلشافت -فراوهوفرا�كتور ما�لك غروب، من مؤسسة 

س�� ما خيص اجلامعات ومؤسسات  از�ات يف قضا� امللكية الفكرية، والأ�عامل ٕازاء اللجوء ٕاىل الس�بل البدي� لتسوية املن
 البحث.

ندونيس�يا إ و  و��س�تان والفلبني ٔأملانيا وبور�ينا فاسو واليا�نلك من ودار بعد ذ� نقاش مبدا�الت من وفود  .26
 حتاد أ�ورويب.و�

إالجراءات ٔأو التدابري الوقائية ٔأو الت�ارب الناحجة الس�تكامل تدابري إالنفاذ اجلارية حول " �ر�مج العملويف ٕاطار بند  .27
��رتام ٕاذاكء من ٔأ�ل  ةعيالتو ، قّدمت أ�مانة ٔأ�شطهتا يف س�ياق "ة ٔأو املقرصنةت�ات املقّ� بغية تقليص جحم سوق املن 

 للملكية الفكرية. 

ويف ٕاطار البند الفرعي "ٕاذاكء الوعي"، ُعرضت ٔأربع جتارب وطنية وجتربة ٕاقلميية ٔأخرى. وحتدث ٔأمني الس�ل  .28
اء ثقافة ا�رتام امللكية الفكرية"؛ وعرض مكتب سلوفا�يا للملكية ين يف �وس�تار�اك عن مرشو�ه الوطين الرايم ٕاىل "ٕارسطالو 

امللكية تعلمي  –الصناعية مرشو�ه الرائد ٕالذاكء الوعي العام �مللكية الفكرية وٕانفاذها حتت عنوان "الوعي �مللكية الفكرية 
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��رتام ٕاذاكء عن مرشو�ه الوطين حول وحتدث مكتب �رينيدا وتو�غو للملكية الفكرية ٕانفاذ امللكية الفكرية"؛  –الفكرية 
؛ وتطرقت اللجنة املعنية �لرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب ٔأفريقيا عن محلهتا الرامية ٕاىل ماكحفة القرصنة للملكية الفكرية

العربية وحتدثت ٕادارة امللكية الفكرية والتنافس�ية التابعة جلامعة ا�ول ؛ ”Be your Own Buy your Own“حتت شعار 
يه ٔأمهية تتناول بأٔسلوب فاكتقليد والغش الت�اري، وعرضت ٔأفالم رسوم متحركة عن �ودها الرامية ٕاىل ماكحفة القرصنة وال 

 حقوق امللكية الفكرية.

ؤأملانيا والربازيل واململكة املت�دة و�ا� و�ينيا ودار بعد ذ� نقاش مبدا�الت من وفود السلفادور واليا�ن و�اما�اك  .29
و�حتاد  (KEI)املعرفة  ثيل املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجياو وأ�ردن وٕاندونيس�يا ونيبال ومن مم ي الناك وبور�ينا فاسورس

 .(IVF) ا�ويل للفيديو

املعهد الوطين ل�فاع عن املنافسة وحامية امللكية  الفرعي "مناذج أ�عامل اجلديدة"، عرضويف ٕاطار البند  .30
 لربجميات منلس�ت�دام القانوين تعز�ز ��شاط ل مبا يف ذ� محالت مد�رية حق املؤلف، بريو يف ) INDECOPI( الفكرية
حتت  القطاع السمعي البرصي اخلاصمع  لتعاون� اليت نظمتماكحفة القرصنة  ومح�الصغرية واملتوسطة،  الرشاكت طرف
ٕالشارات البث لل�د من �س�ت�دام �ري املرشوع  �وامحل ،"ةأ�صلي رشاء املنت�ات، املنت�ات �شلك قانوين"رشاء شعار 

 السمعية البرصية، ومح� لتشجيع �س�ت�دام القانوين للموس�يقى وأ�فالم يف �دمات النقل الربي واملصنفاتواملنت�ات 
عية بعنوان رشحت مؤسسة الثقافة القانونية "فونداسا ليغلنا �ولتورا" من بولندا نتاجئ امحل� �ج�. وواملشاريع التعلميية

التعد�ت �ىل حقوق ملراقبة أ�ورويب  املرصد"الثقافة القانونية" الرامية ٕاىل ٕاذاكء الوعي يف جمال حامية امللكية الفكرية. وقّدم 
امللكية الفكرية تقر�را عن خمتلف مناذج أ�عامل املس�تنبطة يف قطاع أ�عامل هبدف ٕا��ة خمتلف ٔأنواع املواد احملمية حبق 

 وفريها �رب التكنولوجيا الش�بكية.وت املؤلف

 وفود مرص ؤأملانيا و��س�تان وش�ييل.ودار نقاش بعد ذ� مبدا�� من  .31

ستباقية ااتفاقات  ٕا�رام، مبادراهتا لتحفزي املفوضية أ�وربية عرضتويف ٕاطار البند الفرعي "ٔأمن سالسل إالمداد"،  .32
�ىل الضوء  ت، وسلطامللكية الفكريةحلقوق  ا�الفة الت�ارية �شطةشام� بني ٔأحصاب املصل�ة ملنع تطور وانتشار ا�ٔ  طوعية
مقديم مذ�رات التفامه بني ٔأحصاب احلقوق و س�ت�دام � وتتعلق أ�وىليف ٔأول العملية وأٓخرها،  "الاكيف��رتاز " مبادريت

 .�ىل نطاق واسع سل التوريدسالتدقيق س�ت�دام الثانية �و ا�فع، و التوزيع �دمات 

وامجلعية  CREATe.orgودار بعد ذ� نقاش مبدا�الت من وفود جنوب ٔأفريقيا والوال�ت املت�دة وممثل منظمة  .33
 .)INTA( ا�ولية للعالمات الت�ارية

ارب وطنية وجتربتان من قطاع ية يف احمليط الش�بيك"، عرضت ثالث جتلتدابري الوقائ ويف ٕاطار البند الفرعي "ا .34
قافة لالحتاد الرويس عن إالجراء املتاح يف ٕاطار تعديل بعض القوانني الترشيعية لالحتاد الرويس أ�عامل. وحتدثت وزارة الث

�شأٔن حامية احلقوق الفكرية يف ش�باكت املعلومات واالتصاالت، ومرشوع القانون �حتادي �شأٔن تعديل بعض القوانني 
ت. ش�باكت املعلومات واالتصاالواحلقوق ا�اورة يف الترشيعية لالحتاد الرويس من ٔأ�ل وقف التعد�ت �ىل حقوق املؤلف 

" 1يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٕا�شاء أٓليتني طوعيتني وٕاىل معلهام وهام: " (MPA)وتطرقت مجعية أ�فالم السي�ئية 
" ومح� إالبداع 2مركز معلومات حق املؤلف يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية؛ " –نظام إالنذار حبق املؤلف وهيئته الرقابية 

وحتدث مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية عن اجلهود املبذو� من ٔأ�ل التصدي للتعدي �ىل امللكية املت�دة.  اململكةيف 
ملس�هت� ومبادرات قطاع أ�عامل والتعلمي والتدابري وفهم سلوك ا يةالترشيع  أ�طرالفكرية يف الش�باكت، مبا يف ذ� 

 ، التابعة لوزارة التعلمي والثقافة والر�ضة،امللكية الفكرية يف ٕاس�بانيا لهيئة عامالد�ر املوالت�د�ت التكنولوجية. ورشح �ئب 
�دمات إالنرتنت، إالجراء إالداري والقضايئ اخلاص حباالت التعدي �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة اليت �ر�كهبا موردو 

الصينية ممارساهتا يف جمال حامية امللكية الفكرية يف ٕاطار منوذج  ٔأليبا�. وعرضت مجمو�ة 2012وا�ي بدٔأ العمل به يف مارس 
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، ذات الص� الشاكوىوتقدمي مللكية الفكرية اية إا�شاء نظام ش�بيك محلالقامئ �ىل إالنرتنت، مبا �شمل مجمو�ة ٔأمور مهنا  ٔأعاملها
س�ياسة ٔأساس�ية مناس�بة، واختاذ تدابري استباقية ملاكحفة القرصنة، والعمل مع خمتلف الرشاكء واتباع ُهنج متعّددة ٕازاء  ووضع

حامية امللكية الفكرية، وتنفيذ ٕاجراءات �ارج الش�باكت ملاكحفة التقليد يف املصدر، وتقدمي ٕارشادات ٕاجيابية يف جمال حامية 
 .حتد�تو صعو�ت علق بذ� من ما يتامللكية الفكرية، ومشاطرة 

ؤأملانيا ودارت بعد ذ� مناقشات مبدا�الت من وفود بور�ينا فاسو وجنوب ٔأفريقيا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية  .35
 ومرص وٕاس�بانيا والفلبني وبلجياك.

 ٔأ�دث ٔأ�شطة الويبو يف�شأٔن  WIPO/ACE/9/2 من �دول أ�عامل، قدمت أ�مانة الوثيقة 7ويف ٕاطار البند  .36
من �دول  45، والتوصية 2013-2012، اليت اسُرتشد فهيا بوثيقة الرب�مج واملزيانية جمال ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية

ّني الوثيقة "التعاون ا�ويل �ىل ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية". وتبوهو ٔأعامل التمنية، وهدف الويبو �سرتاتيجي السادس 
ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية. ومشلت اخلدمات املطلوبة املسا�دة الترشيعية، فضال عن �دمات  التقنية يف جمالاملسا�دة 

تعز�ز التعاون ا�ويل ٕاىل  الراميةأ��شطة ٔأيضا وتتضمن الوثيقة  موظفي إالنفاذ واجلهاز القضايئ. التدريب وٕاذاكء الوعي لفائدة
سهم أٔ �ري احلكومية والقطاع اخلاص من ٔأ�ل ضامن هنج متوازن وشفاف. كام املهنجي والفعال مع املنظامت ا�ولية واملنظامت 

وقالت أ�مانة ٕان س�ت�دات ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية. ت صادرة عن الويبو �شأٔن م يف �دة منشورا 17الرب�مج 
املشاركة وبتلخيص  وصف لك �شاط مرفوق مبعلومات حول ماكن تنظمي النشاط واملنظامت الرش�كة، ٕان و�دت، والب�ان

 ٔ�هدافه ورابط ٕالكرتوين ٕاىل الرب�مج الاكمل. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثيقة.

وا�رتف وفد الربازيل بأٔمهية ٔأ�شطة الويبو يف جمال ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية وقال ٕان من املفيد ٕا��ة املزيد من  .37
بو �ىل موقع الويبو إاللكرتوين ٔ�غراض النقاش. وميكن ٔأن �رشد املعلومات اخلاصة املعلومات عن لك �شاط تدمعه الوي 

�لعروض املقدمة واملواد املس�ت�دمة يف ٔأ�شطة الويبو املرشو�ات أ�خرى اليت تضطلع هبا دول أ�عضاء وتنظ�ت ا�متع 
 �رتام للملكية الفكرية وحامية حقوق امللكية الفكرية.املدين يف ا�ال نفسه، و�سهم بقدر وافر يف ز�دة الوعي بأٔمهية ٕاذاكء �

مر�اك الالتينية يف سان ء ��رتام للملكية الفكرية يف أٔ سلفادور معلومات عن ندوة نُظمت �شأٔن ٕاذاكال وقدم وفد  .38
لندوة اكن س�تعداد املسؤولني احلكوميني ل �ىل ٔأن طريقة االوفد ٕاجيابية. ؤأكّد �د فضت ٕاىل نتاجئ ، وأٔ 2013خوزي يف �ام 

مفيدا للغاية ؤأن مضمون الندوة ا�سم مبس�توى ٔأاكدميي وتقين �ال. واختمت قائال ٕان ذ� ٕامنا يربز ٔأمهية مواص� العمل �ىل 
 جماهبة الت�د�ت اليت توا�ه هيئات إالنفاذ.

 تناوليف  او مناس�بٔأنه ال �زال من �ري الواحض ما ٕاذا اكن حمتوى ٔأ�شطة الويبٕاىل ش�بكة العامل الثالث  ممث� تؤأشار  .39
مل الويبو عل �ا�� مراجعة مس�تق�ٕاجراء ٕاىل  تدع ،و�� حقها.الشوا�ل إالمنائية  ٕايالء�شلك اكف و مواطن املرونة 

من �دول ٔأعامل  45التوصية  روح دى تعمميودراسة م ت� �شأٔن ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية لتقيمي تو�ات ٔأ�شطة إالنفاذ
 تنفاذ وحثاالٕ ٔأيضا ٕاىل مزيد من الشفافية يف ٔأ�شطة الويبو �شأٔن  املمث� تدعو ٕالنفاذ. �ٔأ�شطة الويبو املتعلقة  �ىلالتمنية 
 موقعها إاللكرتوين، مبا يف ذ� العروض�ىل  ٔأ�شطة إالنفاذ�شأٔن من التفاصيل  ا�ىل الفور مزيد �ىل ٔأن تتيحالويبو 

مع املنظامت ا�ولية  ترشااكل الويبو ٕاقامة  من املمث� ت�ري، �ذر ويف ا�ٔ . خرىا�ٔ رجعية املواد املساس�ية و ا�ٔ علومات وامل
 ٕاجراء تواقرتح. 45روح التوصية تتناىف و  ٔ�ن ت� الرشااكتزائد -�ريبس إالنفاذ �ر�مج اليت تتبعومجعيات القطاع اخلاص 

من  امناس�ب الرشاكء كرية وعام ٕاذا اكن هنجٕانفاذ حقوق امللكية الف قضيةمن الرشاكء رشيك لك ية تناول مس�تقل عن �يف تقيمي 
 .45منظور التمنية والتوصية 

تلف � من القطاع العام ؤأساسا  املهمتةأ�طراف الكثري من ٔأ�شطة مع مبا قامت به الويبو من وفد جورجيا  ؤأشاد .40
 الفعالياتأ��شطة يف املس�تقبل �س�هتدف ت� لملكية الفكرية. واقرتح ٔأن ل �رتام � ٕالذاكء املنظمةا�ول أ�عضاء يف 

 .من القطاع اخلاص وا�متع املدين ووسائل إال�الم أ�خرى ةالرئيس�ي
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التدريب والتوعية والتعاون و  �ول أ�عضاء من �الل تقدمي املشورة الترشيعيةلؤأكد وفد ش�ييل ٔأن مسا�دة الويبو  .41
�لتايل ينبغي و ،من �دول ٔأعامل التمنية 45التوصية نفيذ �ىل ت سا�د و� معل اللجنة، �ىل الصعيد ا�ويل �س�تمكل والتنس�يق 

 لملكية الفكرية.ل �رتام � ٕاذاكء، وال س�� يف ٔأمر�اك الالتينية، حيث ميكن ٕاحراز مزيد من التقدم يف �س�مترار يف ذ�

 رية.لملكية الفكل  معزز�نقل منوا من حامية وٕانفاذ الب�ان ا�ٔ  ية اس�تفادة�يف  عن واس�تفرس وفد نيبال .42

 الويبوودا�ل  تعاون وثيق مع الب� املعينب  ددحيقل الب�ان منوا �ٔ ملقدمة ا ملسا�دةا ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن شلك .43
ن إ ٔأيضا  وقالت�. اخلاصة �� البلالحتيا�ات مناس�بة املسا�دة ا جيعل ت� منوا، مبأ�قل واملاكتب إالقلميية وشعبة الب�ان 

، لملكية الفكريةل �رتام � ٕاذاكءجراء تقيمي ٔ��شطة الويبو يف جمال �ٕ الويبو بدٔأت يف  إالدارية ابةشعبة التدقيق ا�ا�يل والرق
 يف هذا ا�ال.املقدمة تقيمي مس�تقل ٔ��شطة املسا�دة التقنية ويف هذا الصدد س�يجرى 

العارشة، يف املوضو�ني التاليني: من �دول أ�عامل، اتفقت اللجنة �ىل مواص� النظر، يف دورهتا  8ويف ٕاطار البند  .44
إالجراءات ٔأو التدابري الوقائية ٔأو الت�ارب "، و"ممارسات أ�نظمة البدي� لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية وطرق معلها"

 ".ة ٔأو املقرصنةالناحجة الس�تكامل تدابري إالنفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنت�ات املقّ� 

اس�تعراض ٔأ�شطة ٕاذاكء " �شأٔناملقدمة �قرتا�ات  يف املس�تقبل، يف ،ىل مواص� النظرواتفقت اللجنة كذ� � .45
لوارد يف املرفق أ�ول)، (ا "س�� يف ٔأوساط التالمذة والطلبة ال�رتام حلقوق امللكية الفكرية، الوعي �وس�ي� ٕالذاكء �

" (الوارد يف املرفق الثاين)، بو يف جمال إالنفاذلوي املسا�دة التقنية اليت تقد�ا اوحتسني �كثيف مناقشة حول �يفية و"
 ).ACE/9/28 "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية الفكرية" (الوارد يف مرفق الوثيقة و

تقيمي ٔأ�ر ٔأدوات �ريم ٕاىل ، مبرشوع بني دول اجلامعة العربية والويبو �ضطالع، يف ٕاطار تعاونواقرتح وفد أ�ردن  .46
اليت عرضهتا �امعة ا�ول العربية يف ٕاطار البند الفرعي "ٕاذاكء الوعي" مضن  الرسوم املتحركةتواصل، من قبيل ٔأفالم ال 

ذ� نتاجئ ا�ول أ�عضاء املهمتة ، �ىل سلو�يات املس�هتلكني. ؤأضاف ٔأنه ميكن بعد ذ� مشاطرة من �دول أ�عامل 6 البند
تاجئ اليت توصلت ٕا�هيا دراسة اضطلعت هبا الغرفة الت�ارية أ�مر�كية للمكس�يك . واقرتح وفد املكس�يك تقدمي الن املرشوع

خبصوص تفا�ل املس�هتلكني مع التدابري �ري اجلزائية ؤأشار ٕاىل ٔأنه يعكف ٔأيضا �ىل ٕاجراء دراسة �شأٔن التدابري الكفي� 
 شاطرة اللجنة نتاجئ ت� ا�راسة.م ، وسيّرسه بتعز�ز �متثال للملكية الفكرية �ىل مجيع مس�تو�ت سالسل إالمداد

مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات �شأٔن  لرئيس الوفود ٕاىل إالدالء بأٓراهئامن �دول أ�عامل، د�ا ا 9ويف ٕاطار البند  .47
 .املعنية من �دول ٔأعامل التمنية

ة، وتوصيات وجهية من �دول ٔأعامل التمني 45وحتدث وفد مرص �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية ورٔأى ٔأن التوصية  .48
ٔأخرى، مثل التوصية اخلاصة بتكو�ن الكفاءات واملسا�دة التقنية، لها ص� مبارشة بصالحيات اللجنة. وشكر أ�مانة ومقديم 
البيا�ت �ىل الت�ارب املفيدة، سواء �شأٔن التدابري الوقائية لل�د من سوق السلع املقّ�ة ٔأو املقرصنة ٔأو �شأٔن ا�ٓليات البدي� 

املناز�ات، اليت ُعرضت �الل ا�ورة التاسعة للجنة. وقال ٕان ا�مو�ة تعتقد ٔأن ت� أ��شطة متثّل مسامهة ٕاجيابية  لتسوية
يف ٕا�راء النقاش حول �يفية ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية. �ري ٔأن ا�مو�ة �رى ٔأنه ال �زال يتعّني �ىل اللجنة توس�يع نطاق 

لهدف املمتثّل يف ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية، وهو مفهوم ٔأوسع ؤأمشل �كثري من جمّرد ٕانفاذ لتجعلها متسقة مع ااملناقشات 
من رشعية ٔأكرب حفسب، امللكية الفكرية. ؤأوحض ٔأن الس�ياسات وأ��شطة اليت �ُس�تنبط استنادا ٕاىل ذ� املفهوم ال �س�تفيد 

رية. ق لٔ�س�باب الاكمنة وراء �االت التعدي �ىل امللكية الفكٔ�هنا قامئة �ىل فهم ٔأمعٔأيضا  ٔأن �كون فعا� بل من املرحج
ٔأن �سرتشد بذ� يف حتليل الت�ارب املعروضة �لهيا. ؤأضاف ٔأن ا�مو�ة  ، يف رٔأي ا�مو�ة،ه ينبغي للجنةومىض يقول ٕان

ال لتنفيذ �دول ٔأعامل �رى، �لرمغ من بعض التقدم ا�ي ٔأحرزته الويبو معوما، واللجنة خصوصا، ٔأن الطريق ال �زال طوي
يقّرون بأٔن العمل يف تطّور ؤأنه يقتيض، �لتايل، تغيري ا�منوذج التمنية �ىل ٔأمكل و�ه. واس�تطرد قائال ٕان ٔأعضاء ا�مو�ة 
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�ريا ٔأعرب الوفد عن يت اتفقت �لهيا ا�ول أ�عضاء. وأٔ الوفاء �لوالية ال أ��شطة املؤسس�ية، حىت يتس�ىن املُتّبع يف تنفيذ
اللجنة صوب هذا �جتاه، مع �مو�ة يف ٔأن متكّن أ��شطة اليت س�ُت�ّدد ل�ورة العارشة من إالسهام يف حتسني معل ٔأمل ا

متوازن يتناول مصاحل لك  �ر�مجوضع يف  املمتثّلو�لهدف ا�هنايئ التمنية  �هتداء بتوصيات �دول ٔأعاملاحلرص دوما �ىل 
 ا�ول أ�عضاء.

اكن  2007اع�د توصيات �دول ٔأعامل التمنية يف �ام ا �مس ا�مو�ة أ�فريقية وقال ٕان وحتدث وفد جنوب ٔأفريقي .49
ر عن . ؤأضاف قائال ٕان ذ� ٔأسفه رسا� واحضة بأٔن املنظمة بصدد تبين مفهوم التمنيةو�ّ و مبثابة منعطف �بري يف املنظمة 

اعمتدت ت�  2010�ٓلية التنس�يق بعد ذ� بثالث س�نوات. ومىض يقول ٕان امجلعية العامة لعام  اع�د امجلعية العامة للويبو
ا�ٓلية هبدف ٕالزام مجيع هيئات الويبو املعنية �ٕالبالغ عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية. ؤأكّد الوفد �ىل 

العامة مبدى دمج �دول ٔأعامل التمنية، �شمل ٔأيضا ٕا��ة فرصة  ٔأن الغرض من أٓلية التنس�يق، ٕاىل �انب متكني ٕابالغ امجلعية
ٔأمام ا�ول أ�عضاء لبحث القضا� وأ��شطة املتدا�� يف املنظمة. ؤأفاد، يف هذا الصدد، بأٔن الوقت قد �ان للتوّصل ٕاىل 

ة من �دول ٔأعامل التمنية. اتفاق حول ٕادراج بند دامئ �ىل �دول أ�عامل �شأٔن مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعني
، ٕانه يظّل ملزتما بدمج �دول ٔأعامل التمنية يف لك معل 2012ٕاليه يف امجلعية العامة لعام  الوفد، كام س�بق ٔأن ٔأشارقال و 

من �دول ٔأعامل  45الويبو. ؤأعرب عن رسوره ملالحظة ٔأن أ��شطة اليت تضطلع هبا اللجنة �ر�كز ٔأساسا ٕاىل التوصية 
، بأٔن ت� الوثيقة توفر، ٕاىل �انب موارد WIPO/ACE/9/2 الوفد، بعد ٕا�اطته �لام مبضمون الوثيقةورٔأى  التمنية.

ؤأ�شطة ٔأخرى، ٔأساسا جيدا لتقيمي مسامهة اللجنة يف تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية. �ري ٔأنه بّني ٔأن مثة �ا�ة ٕاىل مزيد من 
اول الوفد القضا� املرتبطة �لتنس�يق والتعاون �ىل الصعيد ا�ويل املعلومات املفص� عن أ��شطة اليت تضطلع هبا أ�مانة. وتن

تعاون الويبو مع سا�ر املنظامت احلكومية ا�ولية واملنظامت ا�ولية و�ريها من ٔأحصاب املصاحل املعنيني مب�ال ؤأشار ٕاىل ٔأمهية 
ص� يف هذا ا�ال من معل الويبو. ويف أ��ري ٔأكّد امللكية الفكرية. وشّدد �ىل احلا�ة ٔأيضا ٕاىل توفري املزيد من املعلومات املف

من �دول ٔأعامل  45لتمنية يف العمل ا�ي تقوم به اللجنة طبقا للتوصية االوفد جمددا رضورة اتباع هنج يوازن بني إالنفاذ و 
 التمنية.

ميكن بناء ثقة متباد� ه وحتدث وفد امجلهورية التش�يكية �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق ؤأشار ٕاىل ٕان .50
من �الل ٕاسهامات ا�ول أ�عضاء وعن طريق وذ� التأٔثري إالجيايب لنظام امللكية الفكرية الفعال �ىل التمنية  حيال

املناقشات �ىل مس�توى اللجنة. وقال ٕان ا�مو�ة تؤكّد �ىل ٔأن تدابري إالنفاذ الرامية ٕاىل ماكحفة التقليد والقرصنة �سا�د �ىل 
است�ر ميكن التنبؤ هبا و�سهم بدورها يف تعز�ز التمنية �قتصادية و�ج�عية، �ىل حنو ما ٔأكّده النص التايل  �لق بيئة

تؤ�ر نوعية املؤسسات تأٔثريا قو� �ىل القدرة التنافس�ية : "2014-2013املقتطف من التقر�ر العاملي �شأٔن القدرة التنافس�ية 
ر ويف تنظمي إالنتاج وتؤدي دورا رئيس�يا يف حتديد الطرق اليت تنهتجها ا�متعات يف وا�منو. فهيي تؤ�ّر يف قرارات �ست�

توزيع الفوائد وحتّمل �اكليف اسرتاتيجيات وس�ياسات التمنية. مفن امللحظ، مثال، ٔأن من ميلكون ٔأراض ٔأو ٔأسهم يف رشاكت 
صيانهتا ٕاذا مل �كن حقوق امللكية اخلاصة هبم �ري ٔأو ٔأصول من ملكية فكرية �ري مس�تعد�ن لالست�ر يف حتسني ملكيهتم ٔأو 

 عنرصا جوهر�، تُعد 45محمية". واس�تنتج من ذ� ٔأن املسامهة يف توصيات �دول ٔأعامل التمنية، وال س�� يف التوصية 
جلهات أ�خرى �لنس�بة ٕاىل معلية إالنفاذ. ؤأضاف ٔأن ا�مو�ة تعترب اللجنة منصة ممتازة ل�ول أ�عضاء يك �شاهد ممارسات ا

و�ستند ٕاىل ت� الت�ارب عند قيا�ا ٕ��شاء ٔأو حتسني أ�طر الترشيعية اخلاصة هبا �شأٔن القضا� املرتبطة �ٕالنفاذ. ؤأوحض ٔأن 
ا�مو�ة تضّم ب�ا� متباينة من حيث املس�توى إالمنايئ ومتوسط د�ل الفرد الوا�د؛ ؤأهنا متكّنت، �ىل الرمغ من ذ�، بل 

يف الرفاه  فعا�االتفاق �ىل املبدٔأ ا�ي مفاده ٔأن العمل ا�ي تقوم به الويبو يف جمال إالنفاذ يُعد مسامهة  بفضل ذ�، من
ٕاىل الت�ارب  �قتصادي و�ج�عي ويف جوانب �دة من معلية نقل التكنولوجيا. واس�تطرد قائال ٕان دول ا�مو�ة �ستند

مانة، وتبلور ت� املعارف يف مرشو�اهتا وس�ياساهتا الوطنية؛ وٕاهنا تعمتد �ىل ها ا�ول أ�عضاء أ�خرى وا�ٔ �اليت �شاطرها إ 
أ�فاكر واملامرسات املقدمة من قبل الوفود يف دورات اللجنة السابقة ودورهتا احلالية. ؤأفاد بأٔن ا�مو�ة �رى ٔأن هذا النشاط 

ا�مو�ة �شاطر �ريها ٔأيضا جتارهبا الوطنية. واستشهد يف التباديل ال ينبغي ٔأن يضيع يف ا�ورات القادمة. ؤأكّد �ىل ٔأن دول 
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ء الوعي من �الل تثقيف امجلاهري، وختّصص احملامك يف ذ� مبثال قائال ٕانه مت الرتكزي �شدة، �الل ا�ورة السابقة، �ىل ٕاذاك
قد�ا ٔأعضاء ا�مو�ة ٔأمام اللجنة جمال امللكية الفكرية عن طريق �رامج التدريب وحتسني املسا�دة التقنية، وٕان البيا�ت اليت 

مشلت �ددا من ت� العنارص. ؤأضاف قائال ٕان �دة بيا�ت قد ٔأسهمت، �الل ا�ورة التاسعة للجنة، يف مشاطرة 
الت�ارب واملعارف خبصوص ٕاذاكء الوعي. ؤأ�لن ٔأن ا�مو�ة �شّجع ٕاقدام مزيد من ا�ول أ�عضاء اليت توا�ه حتد�ت من 

مشاطرة جتارهبا اخلاصة واملشالك احملّددة اليت توا�ا �ى تطبيق س�ياساهتا املتعلقة �ٕالنفاذ، وذ� من ٔأ�ل هذا القبيل �ىل 
ؤأعرب، يف هذا الصدد، عن شكر ا�مو�ة لوفد جنوب ٔأفريقيا �ىل  متكني اللجنة من معاجلة قضا� التمنية مبزيد من الفعالية.

ٔأشار فهيا ٕاىل �دة عنارص قيّمة مهنا ٔأمهية حقوق امللكية الفكرية �لنس�بة ، اليت WIPO/ACE/9/18 بيانه و�ىل الوثيقة
للتمنية �ج�عية و�قتصادية والثقافية ٔ�ي ب�. ؤأوحض ٔأن ذ� يمت يف س�ياق ٕاذاكء الوعي، ا�ي ميثّل ٔأ�د مواضيع اللجنة 

 تأٔييده. سوى�مو�ة ال �سع ا ومفهوما

جنة، ٔأال ويه تبادل الت�ارب �شأٔن ٕانفاذ ل �ء وقال ٕانه �رى ٔأن الوالية أ�ساس�ية ل وحتدث وفد اليا�ن �مس ا�مو�ة  .51
. ؤأضاف قائال ٕانه الحظ، يف كثري من الت�ارب 45حقوق امللكية الفكرية، �سهم يف �دول ٔأعامل التمنية، وخباصة التوصية 

ني يه أ�سواق اليت تتسم �س�تقرار بيئات الوطنية ٔ�عضاء ا�مو�ة �ء، أٔن أ�سواق اليت �س�تقطب املستمثر�ن ا�ولي
وفعا� ميكن التنبؤ بأٔحاك�ا. ؤأوحض ٔأن وجود �ود فعا� تُبذل يف ب� ما من ٔأ�ل ٕانفاذ حقوق قوانني شفافة  دمعهاأ�عامل وت

يف أ�سواق  من العوامل اليت ٔأصبحت �ُراعى �شلك مزتايد من قبل املستمثر�ن �ى البّت  ،ٔأو �دم وجودها ،امللكية الفكرية
ز�دة �ست�ر يف اليت �ريدون دخولها، وكذ� يف أ�سواق اليت �ريدون ��س�اب مهنا. ومىض يقول ٕان ا�مو�ة �رى ٔأن 

لتعز�ز �بتاكر التكنولو�  الالزماقتصاد ما ال �سهم يف تعز�ز التمنية �قتصادية حفسب، بل �سهم ٔأيضا يف وضع أ�ساس 
رشها. ؤأفاد، يف هذا الصدد، ٔأن التبادل املمثر والنشط للت�ارب �شأٔن القضيتني املتعلقتني �ٕالنفاذ يف ونقل التكنولوجيا و� 

الت�ارب الوطنية  مشاطرة. ونّوه بعملية 45ا�ورة التاسعة للجنة قد ٔأسهم يف تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية، وال س�� التوصية 
عي ومناذج أ�عامل اجلديدة وا�ٓليات البدي� لتسوية املناز�ات يف جماالت من املامرسات، مبا يف ذ� ٕاذاكء الو  ةحول طائف

امللكية الفكرية، وقال ٕان ت� العملية قد ٔأسهمت �لتأٔ�يد يف حتسني فهم الوفود �تلف أ�ساليب املس�ت�دمة يف لك ٔأحناء 
ف� خيص طريقة امليض قدما يف هذا ا�ال. واختمت ستسهم يف ٕا�راء ٔأفاكر ٔأعضاء اللجنة، الفردية مهنا وامجلاعية، العامل، وٕاهنا 

 قائال ٕان ا�مو�ة �ء �رى ٔأنه ميكن �س�مترار يف تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية بطريقة ٕاجيابية ف� يتصل �ٕالنفاذ.

فكرية �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وقال ٕان املناقشات حول امللكية الوحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس  .52
تُعد يف �د ذاهتا تدريبا �ىل الوزن بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق وفائدة ا�متع قاطبة. ؤأضاف ٔأنه ينبغي بلورة هذا التوازن يف 
اسرتاتيجيات إالنفاذ للك من ا�ول أ�عضاء يف الويبو مع تو� ��رتام الاكمل لالتفاقيات اخلاصة �مللكية الفكرية. ؤأفاد 

حبمك وال�هتا، منتدى لتبادل ا�ٓراء خبصوص ت� املامرسات وتؤدي دورا رئيس�يا يف مسا�دة ا�ول أ�عضاء بأٔن اللجنة تتيح، 
واس�تطرد قائال ٕان ا�ول أ�عضاء شاهدت، �الل ا�ورة التاسعة  �ىل التوفيق بني اسرتاتيجياهتا واحتيا�اهتا الوطنية.

املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو ؤأفضل عنرصي مت، بن�اح، للجنة، تقدمي بيا�ت �ديدة من قبل الب�ان اليت اس�ت�د
ا �الل ا�ورات السابقة، ٔ�غراض حتسني س�ياساهتا يف جمال إالنفاذ. وبناء �ليه ٔأ�لن الوفد ٔأن ��ن نوقشاملامرسات، ال

، وتظّل ملزتمة 45ية ا�مو�ة �رى ٔأن اللجنة �سهم فعال، وبقدر �بري، يف تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية، وخصوصا التوص 
 مبواص� مشاركهتا النشطة يف هذا التبادل للمعلومات يف سبيل امليض قدما بعمل هذه اللجنة املهمة.

 .2014لعام  ٔأ�اله ٕاىل امجلعية العامة للويبو 52ٕاىل  48الواردة يف الفقرات من  و�ات النظروس�تحيل أ�مانة  .53

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل اع�د ملخص  .54
 ٔأ�اله. 53ٕاىل  1وارد يف الفقرات من الرئيس، ال

][ييل ذ� املرفقان
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 املرفق أ�ول

 اقرتاح ا�مو�ة �ء:

س�� يف أٔوساط التالمذة  ال�رتام حلقوق امللكية الفكرية، اس�تعراض أٔ�شطة ٕاذاكء الوعي �وس�ي� ٕالذاكء �
 والطلبة

 )، املرفق الرابع.WIPO/ACE/8/3 REV الوثيقة ،ناقشة العمل املقبل �الل ا�ورة الثامنة للجنةمل  م ٔأصال(اقرتاح قُدِّ 

للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ، ٔأن من املفيد العودة  العارشة�رى ا�مو�ة �ء، ف� يتعلق بوضع �ر�مج معل ل�ورة  .1
): "ٔأ�شطة التعلمي WIPO/ACE/1/1 من الوثيقة 13ٕاىل حمور اكنت أ�مانة قد اقرتحته �الل دورة اللجنة أ�وىل (الفقرة 

من  21 (الفقرة 2005وٕاذاكء الوعي". واعمتدت اللجنة مسأٔ� التعلمي وٕاذاكء الوعي مكحور �ورهتا الثالثة يف �ام 
من  11)، واكن من بني نتاجئها التشديد �ىل ٔأمهية مواص� التعلمي ورفع الوعي. (الفقرة WIPO/ACE/2/13 الوثيقة
 ).WIPO/ACE/4/2 الوثيقة

و�الل ا�ورة الثانية والثالثني للجمعية العامة للويبو، ٔأعربت ا�ول أ�عضاء �ٕالجامع عن تقد�رها الختيار ذ�  .2
 WIPO/ACE/3/2من الوثيقة  2رة اللجنة الثالثة، وّجشعت اللجنَة �ىل مواص� معلها. (الفقرة احملور �و 

 ). و�ليه، فٕاننا نرى ٔأن الوقت مناسب ليك يُطرح ذ� احملور من �ديد.WO/GA/32/13 والوثيقة

س�تطالع اقُرتح �الل س من �الل الردود اليت اس�تلمها املكتب ا�ويل من ا�ول أ�عضاء واملنظامت �ىل املوكام يُ  .3
): يؤدي "رفع WIPO/ACE/1/4 ، مرفق الوثيقة1ا�ورة أ�وىل للجنة عن موضوع ٕانفاذ حقوق امللكية الصناعية (الفقرة 

�لنس�بة ٕاىل التمنية �قتصادية  الفكريةالوعي امللموس �ى امجلهور والواكالت احلكومية بأٔمهية امحلاية املالمئة حلقوق امللكية 
تعلمي ذا الصدد، ميكن ٔأن �سامه �رامج �" دورا �اسام يف "حتقيق النتاجئ يف ماكحفة التقليد والقرصنة." ويف هورفاه الب

، 23امجلهور وٕاخباره �ملزا� اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية املتني القتصاده. (الفقرة  تثقيفيف هبا والتوعية امللكية الفكرية 
وكشف �س�تطالع ٔأيضا عن ٔأنه: "[لـ]حتقيق هذا الهدف، ميكن ٔأن تعمل ا�ول ). WIPO/ACE/1/4 مرفق الوثيقة

أ�عضاء مع رشاكء من القطاع اخلاص بغية اس�ت�داث �رامج لتوعية امجلاهري �ٕالنفاذ، مع ٕارشاك وسائل إال�الم و�س�تعامل 
 ).WIPO/ACE/1/4 ، مرفق الوثيقة25إالنرتنت والعروض اخلارجية وما ٕاىل ذ�." (الفقرة 

ومن ا�االت اليت يه قادرة �ىل إالتيان ب�رها �ىل املدى القصري والبعيد نذ�ر ٕاذاكء وعي التالمذة والطلبة بأٔمهية  .4
اليت قد تتعّرض لها ا�متعات من  -�قتصادية والصحية وأ�منية  -امللكية الفكرية يف حتقيق أ�هداف إالمنائية و�ٔ�رضار 

�ليه، فٕاننا نقرتح ٔأن يعّد املكتب ا�ويل دراسة حتّدد املبادرات اجلارية اليت �س�هتدف تالمذة جراء التقليد والقرصنة. و 
 جنة.لل  العارشةورة ا�املدارس ؤأن يعرض ا�راسة يف 

و�ٕالضافة ٕاىل ما س�بق، فٕاننا نقّر بأٔن ا�ول أ�عضاء قد واصلت العمل يف جمال ٕاذاكء الوعي، ونعتقد ٔأن التبادل  .5
 ، ومن شأٔنه ٔأن �مكّل نتاجئ ا�راسة.العارشة للجنةورة ا�ود س�يكون قيّام �لنس�بة ٕاىل حول ت� اجله

[ييل ذ� املرفق الثاين]
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 الثايناملرفق 

 مجمو�ة �دول أٔعامل التمنيةاقرتاح 

م ٔأصال(اقرتاح   )11، الفقرة  WIPO/ACE/6/11 ملناقشة العمل املقبل �الل ا�ورة السادسة للجنة، الوثيقة قُّدِ

 ، مبا يف ذ�:لويبو يف جمال إالنفاذاملسا�دة التقنية اليت تقد�ا اوحتسني �كثيف مناقشة حول �يفية 

فكرية" يف ٔأ�شطهتا املتعلقة �ملسا�دة دمع مفهوم "ٕاذاكء ا�رتام امللكية ال�ىل الويبو  تعكف هبا" تقيمي الطريقة اليت 1"
 التقنية والترشيعية؛

 ملسا�دة التقنية وبناء القدرات يف هذا ا�ال؛ف� يتعلق �" الناحجةقصص ل�"قامئة " 2"

 " املسا�دة الترشيعية الرامية ٕاىل احليلو� دون ٕاساءة اس�تعامل ٕاجراءات إالنفاذ مثل "ا��اوى الصورية"؛3"

املرونة  مواطن" املسا�دة الترشيعية يف صيا�ة القوانني الوطنية املتعلقة �ٕالنفاذ واليت تأٔ�ذ يف احلس�بان اس�تعامل 4"
 .التقاليد القانونية اخلاصة �لك ب��قتصادية و و الظروف �ج�عيةخمتلف و 

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


