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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 20: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقارير إعالمية عن جلان الويبو األخرى
  األمانةمن إعداد

ية تقارير ثحتوي هذه الويقة  .1 يةرفوعةممإعال تا بو ا شأن معل جلان الو بو يف ويقة موحدة  ية العامة للو ل إىل ا ل ي ب ث ي : مجلع
ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ا نة ادلوية احلكو ثا ن ل مللكللج يدية والفوللكورملعم نة ادلامئة لتقلية واملعارف ا للج، وا

ية بقانون الرباءات،  ية بقانوملعنا نة ادلامئة ا نا تجارية والرسوم والامنذجون ملعللج ياانت لالعالمات ا ية وا نا ب ا ع للص
ية ية اب،فاجلغرا شارية ا نة الا بو، وا ية مبعايري الو نة ا ن وا ت للج ي ن ملعللج  .نفاذإلسملع

بو مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 ية العامة للو يإن ا مجلع
 .ثمبضمون هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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نة  :أوال ية ادلوية اللجا ملاحلكو ل يدية والفوللكورم ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلية اب ث لن مللكع
 

ثالثني منذ .1 نة وا ثا بو يف دورهتا ا ية العامة للو متدت ا ل أن ا ل ي ممجلع تاسعة  العاديةادلورة (ع يف ) عرشةلا
هاواليةال جتديد 2009 سبمترب ية الفجنة لل فامي خيص ا1يل وتعد ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ية ملعل ثكرية واملوارد الورا

يدية والفوللكور سمرب لتقلواملعارف ا نة مرتني يف د متعت هذه ا ي، ا للج  .2010 ومايو 2009ج

سة  .2 سمرب عرشةمويف ادلورة اخلا سمرب 11 إىل 7من  (2009ي اليت عقدت يف د سفري برئاسة سعادة ) 2009ي د
يك  يو غومزي اكماشوملكسـا نا يه إ سـخوان خو غ نة  سـ تأنفت ا معلا للج ها األسايس بعد تركزي طويل يف سـ

ية سائل اإلجرا ية عىل ا نوات املا ئا مل ض رشوع األحاكم ادلوية محلاية . لسـ شاركون  تعرض ا لوا م مل بري سـ لتعأشاكل ا
يدية ثقايف ا تقلا يدية، ونظروالل ية الفكرية واملوارد  ن يف إماكياتلتقل واملعارف ا بال يف جمال ا مللكالعمل  مسـتق

يدا  ية، وذكل  هالورا نصوصستندة إملامفاوضات لل"متث نة  اليت لكفت هبا "لىل ا نة للجا يا  رشع فهيا ر سـو مس ست
نيت  2010 يقات .2011 و2010لسيف إطار واليهتا  تعديالت وتقدمي ا باب القرتاح ا تح ا تعل وقد  ل لل  فامي خيصف

شأن يمرشوع يديةب األحاكم  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلل يدية والويقة ا مل واملعارف ا ث يةلتقل  ثقة ابملوارد الورا
يقات سارمخالل  تني من ) 2010 فرباير ىتح (بني ادلورات مالتعل ا تني ا بلولكفت األمانة بإعداد ا ملقيغ لص

تنيا سادسة غراض أل ثيقلو نة و. 2010يف مايو  عرشةلادلورة ا سة  يضاأللجدرست ا  ةعرشميف ادلورة اخلا
بات اخلاصة ابألفرقة العامةل هذه  عضاءأ  يف واليهتا اجلديدة، وال سـاميمشار إلهيا كام هو ورات بني ادل ماتيالرت

بات . تاألفرقة وواليهتا ورئاسـهتا وغري ذكل من األمور املربطة هبا شات حول هذه الرت نا ندت ا يوا تت قس بري مل كبقدر 
بدلانمجمإىل أحد اقرتاحات  يلوعة ا ية  مجموعةت وقدم. ةيق األفر نا بدلان ا عا لص  أورواب مجموعة بدلانو)  ابءجملموعةا(ل

 2. بدورهام اقرتاحات أيضا خالل الاجامتعلبلطيقاول الوسطى ود

سادسة و .3 نة للمرة ا متعت ا لا للج شارد أوا برئاسة سع2010 مايو 7 إىل 3 من عرشةج يب ر يا  تادة سفري  ييل ف . دكين
ندوبون مفاوضاهتم حول ّواسـهتل شأن يمرشوعمضمون مل ا يديةب األحاكم  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  واملعارف ل

يدية  سة لتقلا تني أعدات عقب ادلورة اخلا تني ا نادا إىل ا ما لل لصيغ يقات املقدمة إابن عرشةست  سارملتعل وا
يقات نة األمانة بإعداد  . ادلورات بني مالتعلا شات ّبنيت األحاكم رشوعيمل نيي أخريغتنيصللجولكفت ا نا ق  م

شأن بعض اَولكفت األمانة. ادلورة ية  تقدمي مذكرات إعال مل أيضا  ب  حول ّناءةب فاوضاتمودارت . اجلوهريةسائل مب
ية ية الفكرية املربطة ابملوارد الورا ثإماكيات امليض قدما يف العمل عىل قضااي ا ت ويف هذا الصدد قدمت لك . مللكن

رشوع أهداف  تضمن  ية ويقة معل جديدة  تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و ممن أسرتا ت ث مل يل ن ك يكل
شأن  بادئ  بو يةم يع 2010عام يف  و3.ثاملوارد الورا ية تعد  يع واثئق العمل ومعظم الواثئق اإلعال بحت  جبم أ مج ّص م

تحدة ست لألمم ا ملاللغات ا   .ل

نة يف دورهتا  .4 سادسة للجووافقت ا بات اخلاصة ابعرشةلا  توناولت.  بني ادلورات مامةلافرقة العألتي عىل الرت
نة يف  ثل والية ه4مفصل قرارللجا نصب الرتكزي خالل ادلورة األوىل .  ورئاسـهتاأعضاهئاوذه األفرقة م أمورا  سيو

يدية2010ل يويو 23ىل إ 19 نملهذه األفرقة املقرر عقدها  ثقايف ا بري ا تقل عىل أشاكل ا ل لتع تكون ويقة . ل ثو سـ
ش نا يدية اليت تلت ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشوع األحاكم  يغة  هذه ادلورة يه  قالعمل  مل تقل ل تع ب م لص ل ات هبذا ل

سادسة  نة عرشةلالصدد يف ادلورة ا بحت الوو(للج    )..WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov ثيقةصأ

                                                           

 .217، الفقرة WO/GA/38/20ثالويقة  1
سة 2 تايلاملوقع عىل )WIPO/GRTKF/IC/15/7 (عرشةم ميكن الاطالع عىل تقرير ادلورة اخلا   :ل ا

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17585 
رشوع ميكن الاطالع عىل3 تقرير م  سادسة األولل ا تايلاملوقععىل ) .WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov (عرشةل لدلورة ا  :ل ا

http://www.wipo.int/tk/en/index.html 
 ..WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov ثانظر الويقة 4
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سابعة  .5 سمرب 10ىل إ 6 نم عقدها املزمع عرشةلوخالل ادلورة ا تدرس 2010ي د نة سـ  نتاجئ الاجامتع األول للجا
يغ اب  املعينلفريق العاملل شة ا نا تأنف  يدية و ثقايف ا بري ا ملقأشاكل ا لصم ق سـ تقل ل تتع ل تنيلبةل ل ملعارف  ابنيتملتعلق اثيقلو

ية يدية واملوارد الورا ثا  .لتقل

نظرقويف الفرتة  .6 نة لتظ ،ليد ا ثيل مشاركة شهد تللج ا متعات ملمواسعة  ية وجملوا ندوق صلاأل ية وواصل  صا حملل
نجاح تربعات معهل  بو  بالو لل سادسة . ي نة يف دورهتا ا بت ا لو للج تربععرشةطل ندوق ا ل تعديل نظام  ات حىت ص

نا عىلط الطلب، كلذبوناء عىل .  العامةليشمل دورات األفرقة ية العامة اقرتاحات بإضفاء تعديالت حر مجلع ا
ندوق  ند جدول األعامل تحتللنظر فهيا لصإدارية عىل نظام ا 5[...].ب 

 

نظرقويف الفرتة  .7 ية ّمنا، قدليد ا ساعدة ا ن ا ند طلب العديد من ادلولتقمل عالقانوية نزوال  متعات ن جملول األعضاء وا
ية هات ا ملعنوغريها من ا  .جل

يا ية بقانون الرباءات :ناث نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا ملعللج
 

ية بقانون الرباءاتعقدت  .8 نة ادلامئة ا نا ناير 29ىل إ 25 نم عرشة الرابعة  دورهتاملعللج يف2010ي  . جن يف 
يد ترأيف هذه ادلورة اليت وشاركت  لسـها ا تس سنيانو  ييل ا كروزمكسـميل  دوةل من ادلول 102 وفود من شـمن 

نظامت  ية ماألعضاء ومثاين  يةلدوية محكو نظمة غري حكو رشون  ية و مومثا م ع   . ن

ثة  .9 ثا تخذ خالل ادلورة ا لومعال ابلقرار ا ل شات ادلورة الرابعة عرشةّمل نا ندت  نة ا ق  مللج  إىل ادلراسات 6عرشةست
ية تا تة ا شأن األمور ا يدية  لا ل سـ ب له املوضوعات و" SCP/13/2( ،"2ثالويقة (عايري والرباءات امل" 1": لمت

يدات عىل احلقوق  ناءات وا بعدة من امحلاية ابلرباءة والا لتقيا ث تت سـس ياز العالقة و" SCP/13/3 ("3ثالويقة (مل متا
تان (كبني الويل والزبون تعلقة ابلرباءات و" SCP/14/2( "4  وSCP/13/4 ثيقالو  انتثيقالو(ملتعممي املعلومات ا

SCP/13/5و  SCP/14/3" (5 "يا و نولو جنقل ا ثالويقة (أنظمة الاعرتاض و" 6) "SCP/14/4ثالويقة (لتك
SCP/14/5 .( يدية اكنت تازساساألمتهورصحت عدة وفود بأن هذه ادلراسات ا بت املزيد امم  شات و نا طل  ق للم

شأن أمور شـىت واردة يف الواثئق يح  تو رشح وا بمن ا ض ل ية . ل ذه ادلراسات هإاتحة مهوأشارت عدة وفود إىل أ
ية تحدة الر مسيع لغات األمم ا مل  .جبم

يدات عىل ّوقد .10 ناءات وا شأن الا يم وفد الربازيل اقرتاحا  لتقب  لقيو )SCP/14/7ثالويقة (الرباءاتيف قوق احلسـتث
نةالاقرتاح يدا واسعا يف ا للج تأ ها أسفتلكن بعض الوفود  ي سن  بل الاجامتع ومن مث مل  تمل الويقة  ل ألهنا مل  ّق ت ث تسـ ت
بةلدراسة  بهتا يف دراسة هذا الاقرتاح يف ادلورة ا يق الوقت وأعربت عن ر بب  ملقالاقرتاح  غس ض  وقدمت .ب
نة األمانة  بعدة يضاأللجإىل ا يني فامي خيص املوضوعات ا تمعلومات عن دراسة اخلرباء اخلار   من امحلايةملسج

يدات  ناءات وا لتقيوالا تقد) SCP/14/INF/2ثالويقة (سـتث بةل سـوأخربهتا أن ادلراسة املذكورة  ملقم يف ادلورة ا
 .للجنة

شأن  .11 تقرير  نة أيضا ا شت ا بوان ل للج تان ( نظام الرباءات ادلويلق ، )SCP/14/6  وSCP/12/3 Rev.2ثيقالو
توحا حول الويقة  نقاش  ثووافقت عىل أن يظل ابب ا نة، وأن SCP/12/3 Rev.2مفل بةل  للج يف ادلورة ا ملق

ثحتدث الويقة  ّSCP/14/6يقات ادل نادا إىل  تعل ا  .ول األعضاءست

يا عن ّ، قدزايدة عىل ذكلو .12 شفهم الريس تقريرا  ياسة العامةمؤمتر ئ ية الفكرية وقضااي ا لسـا  13 يفاذلي عقد  مللك
شة القضااي ). SCP/14/8ثالويقة  (2009ل يويو 14و نا قورصحت عدة وفود بأن املؤمتر اكن فرصة ساحنة  مل

تحدايت فامي خيص  يلوا ية الفكرية وقضااي ا لسـا  .اسة العامةمللك

                                                           

5 WO/GA/39/11. 
تايل) SCP/14/9 Revثالويقة (ئموجز ريس ادلورة  ميكن الاطالع عىل 6  : لعىل الرابط ا

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17461 
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شات يف دورهتا  .13 نا نة عىل إجراء  قوناء عىل اقرتاح الريس وافقت ا للج مب نادا إىل جدول أعاملئ بةل ا تا  دلورهتا سملق
تدرج دراسة. عرشةالرابعة  شأن سـو يني  ب اخلرباء اخلار بعدةملوضوعاتاج ناءات  من امحلايةملست ا سـتث والا

يدات واقرتاح وفد الربازيل املذكور  بةل) SCP/14/7ثالويقة (لتقيوا  .ملقيف جدول أعامل ادلورة ا

ثا ية بقانون العالمات :لاث نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا تجاريةملعللج ية  ل ا نا عوالرسوم والامنذج ا  لص
ية ياانت اجلغرا فوا لب

 

نظرقخالل الفرتة  .14 ية عقدت ، ليد ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا عا لص ل ن ملعللج
يا يةلبوا رشين دورتهي فانت اجلغرا ية وا ثا لعا ا ن رشين او) 2009 نومفرب 26 إىل 23من (ل ثة وا لعثا ل ن يويو 30من (ل
يد عادل املاليك ادلورتنيوترأس  ).2010ل يويو 2إىل  ية (لسـ ا نا ية ا تب املغريب  عاملدير العام  لص للملك للمك

تجارية ها وفق املوضوعَّويقد ).لوا نة من تقدم يف  شأن ما أحرزته ا تقرير  معلم ا للج ب  .ل

تجارية :ألف لالعالمات ا
 

نة  .15 تجارية درست ا للجيف جمال العالمات ا ية وعالمات ناولتتواثئق ل تجارية امجلا باب الرفض والعالمات ا ع أ ل سـ
يد  تصديق اليت أ عا نظرل سات األخرية عىل الويقة  .فهيا لا ثووضعت ا ثة ) SCT/23/2ثالويقة (للم ثا ليف ادلورة ا ل

رشين  يتولعوا يةنإىل  األمانة عد بارها ويقة مر ست اب نة ا يع لغات معل ا جعرشها  ث ت ل للج متذكلك. عجبم  تخت، ا
نة  يل للجا تعلقة  ية ا ية واإلجرا سجالعمل عىل اجلوانب ا مل ئ بتن تصديقعالماتالتقل ية وعالمات ا ل امجلا  يف ادلورة ع

رشين  ثة وا ثا لعا ل بت ل تاجئ هذا العمل من طلو رش  ناألمانة أن  نةث ويقة مريفتن للجية  تمكلت . جع ثويقة سـوقد ا
رشيننورشت) SCT/22/5ثالويقة ( رسائل املوافقةشأن بموجزة  ية وا ثا لع بعد ادلورة ا ن  . ل

بدلان من ّوبعد أن قد .16 نة اقرتاحا أويا خبصوص حامية أسامء ا رشين  لم وفد جاماياك يف ادلورة الواحدة وا ل للج لع
هاب نتفاع هباالاتسجيلها أو  متت عالمات جتارية، صفو نة  ها شأن للجا يان  تكامل العمل عىل ا ببدراسة وا سـتبسـ

بدلان نة طلبتو. لحامية أسامء ا بو  تعمميأنإىل األمانة للج ا يان عىل ادلول األعضاء يف الو ي الا  هامجع ردودوسـتب
مترب 15حبلول  رشينو 2010سب  نة يف دورهتا الرابعة وا ها عىل ا لععر للج للجنة يف زايدة عىل ذكل، وافقت ا. ض

رشين عىل  ثة وا ثا لعدورهتا ا ل تجارية عىل اإلنرتيت واب نىل موضوع الاتفاعع تأن رشع يف العملل نلعالمات ا أن ل
سائل  ملناول ا تجارية وغريها من حقوق " اليت ختصتت تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا شرتكة  بو ا ية الو لتو مل ب مل ي ص

ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت نا ية ا عا لص شأن قضااي أسامء احلقولتطورات لوا "مللك ئة اإلياكن  ثة داخل  باحلد ي  هي
 .عىل اإلنرتنت

ية :ابء نا عالرسوم والامنذج ا لص
 

تعلق بعمل  .17 نة يفامي  ية  قانون  جماليفللجا نا عالرسوم والامنذج ا سائدة درستلص نة يف دورهتا  لواملامرسات ا للجا
نة  شأن اجملاالت ا نقحة  رشين ويقة العمل ا ثة وا ثا ملمكا ب مل ث لع ل ية  قوانني تحقيق تقارب يفلل نا عالرسوم والامنذج ا لص

متةل اليت ميكن أن تعم عىل  نة مربزة الفوائد ا سائدة يف ادلول األعضاء يف ا حملواملامرسات ا ً للج تفعنيل  وعىل دوائر ملنا
ية  نا عالرسوم والامنذج ا ية من جماالت ال اجمل  ذكل ادلول األعضاء يفتقارببفضل لص نا ية ا عا لص ثالويقة (مللك

SCT/23/4 .(بق حتديده منمث الويقة كلت تعددو تقارب جماالت سـا  متةل لا سائدةوحمل ا  القوانني يف لاألمناط ا
سن املعمول هبا واملامرسات  يث مل  نة واجملاالت  َّيف ادلول األعضاء يف ا ت يللج توصل إىل  آنذاكح  فعيل تقاربلا

 .بشأهنا

نة علام  .18 يةللجوإابن تكل ادلورة، أحاطت ا مسبويقة غري ر ث
تحدة  ها وفد اململكة ا ملوز وقدهما الاحتاد األورويب  ع

ي نة أنث الويقة عىلكلتوتقرتح . هفوادلول األعضاء  رشين  رفعت للج ا يلعيف دورهتا الرابعة وا مجلعية إىل ا ةصتو
بو يك  ها تتابعيالعامة للو ية  قوانني  يفتقاربلا ىل جماالتعمعل  نا عالرسوم والامنذج ا سائدةلص  من لواملامرسات ا

يث املوضوعتقدم ، رشيطة إحراز 2013-2012فرتة ال يف مؤمتر دبلومايس ادلعوة إىل عقد لخال حاكف من  ٍ 
ية تو ثل هذه ا صتربير  ل ية أن ئومن بني األمور اليت خلص إلهيا ريس ادلورة. مل نة يولون أ يع الوفود يف ا مه  للج مج
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شأن  نة  بابلغة لعمل ا تقاربنإماكيات للج ية قوانني  نيب لا نا عالرسوم والامنذج ا سائدةلص ادلول  لواملامرسات ا
نة تقدم هذا العمل األعضاء   ).10، الفقرة SCT/23/6ثالويقة (للج، ودمعت ا

تعلق ابو .19 ية لرسوم والامنذجيفامي  نا ع ا نة ظرتنأيضا، لص بو خدمات   يفللجا  واثئق األولوية ىلإ الرمقي لنفاذليالو
بو يف اآلونة األخريةنشأهتاأاليت  )SCT/22/7ثالويقة ( ها عىل ي الو بت من األمانة امليض قدما يف  معل، و طل
تجاريةالرسوم والامنذجيف جمال  واثئق األولوية ىلإ الرمقي لنفاذاخدمات  نشاءإ ية والعالمات ا نا ل ا ع ن أجل ، ملص

 . ملهمتةااملاكتب   من ممكنددعأكرب من  يف هذه اخلدمةمشاركة ضامن 

ية :جمي ياانت اجلغرا فا لب
 

نظرقخالل الفرتة  .20 نة بحثت، مل ليد ا تعلقةيف للج ا ية من يلباب ملاألمور ا تام . حيث املوضوعفاانت اجلغرا خويف 
نة رشين  ثة وا ثا للجادلورة ا لع ل نة يف جمال رغبتأن الوفود ئالريس  ، الحظل الرسوم للج يف إعطاء األولوية لعمل ا

ية وأسامء ادلوالامنذج نا ع ا تجارية واإلنرتنلص ية خلص  وتلول والعالمات ا ياانت اجلغرا تعلق اب ند ا فإىل أن ا ب مل لب ل
للجيظل عىل جدول أعامل ا سأةلسـ نظر يف هذه ا ندئذ إعادة ا بةل، إذ رمبا ترغب الوفود  ملنة دلورهتا ا ل ع . ملق

 ).  21، الفقرة SCT/23/6ثالويقة (

يا املعلومات :رابعا نولو ية  نة ادلامئة ا جحل ا بتك ن ملعللج
 

بو :ألف ية العامة للو يقرار ا  2009سبمترب  - مجلع

نة  .21 ثا بو يف دورهتا ا ية العامة للو مدرست ا ل ي مترب مجلع ثالثني يف  سبوا تب ادلويل 2009ل ثالويقة (ملك اقرتاح ا
WO/GA/38/10 ( تني، وهام يا املعلومات  نولو ية  نة ادلامئة ا تعاض عن ا ئأن  ج يتك هبب ن للج ملعسـ ية اي ننة ا ملعللج

بو ية الفكريةملاامئة ادللجنة ل وايمبعايري الو ية  ية العا ية ا للملكية اب ملن ت تحن لع  . لب

ية العامة عىل .22 شاء امجلعووافقت ا بون إ ية مبعايري الو ينة ا ن تحل حمل ملعللج ّ اليت  الفريق العامل املعين ابملعايري سـ
تويق ثوا ية الفكريةملاامئة ادللجنة لأما فامي خيص ا. ل ية  ية العا ية ا للملكية اب ملن ت تحن لع ية العامة من لب بت ا مجلع فقد  طل

ية إىل  تب ادلويل يك يقدم تو ناقش اقرتاح ا صالفريق املذكور أن  ثالثنيملكي تاسعة وا ية العامة يف دورهتا ا لا ل  مجلع
 ).WO/GA/38/20ث من الويقة 249ىل إ 236 تاالفقر (2010املزمع عقدها عام 

ية الفكرية :ابء ية  ية العا ية ا ية اب نة دامئة  شات الفريق العامل حول اقرتاح  للملكنا ن ملم ت ن جل تحق لمع توبر  - لب  2009كأ

تويقالفريق العامل املعين ابملعايري وودرس  .23 ثا توبر عرشة يف دورته احلادية ل تب ادلويل 2009ك يف أ ملك اقرتاح ا
شأن اقرتح عدد من الوفود  .)SCIT/SDWG/11/3ثالويقة ( شات الفريق يف هذا ا نا تام  لويف  ق م  ددا منعخ
يل الاضطالع هبااليت هام ملا نة من هذا ا بميكن  وأشارت وفود أخرى إىل رضورة توفري املزيد من . لقللج

ية سديدةاملعلومات يك متكن من تقدمي تو ص  ّ  .ت

ّوناء عىل طلب الفريق أعد .24 رشوع ب مت األمانة ويقة معل حتوي  ناد والية إىل ااقرتاحث ل بإماكية إ سـ امئة ادللجنة ن
ية الفكريةملا ية  ية العا ية ا للملكية اب ملن ت تحن لع هام اليت حددلب شمل ا مل  نة اليت هتت هام ا بارها من ا ملمكا عدة وفود اب مل عت

ندرج يف ن ندة إىل اتال  بوملسـطاق الوالية ا ية مبعايري الو ينة ا ن ية ملاامئة ادللجنة لأن ا وحضتأوقد . ملعللج لبنية اب عن
ية الفكرية ية  ية العا للملكا مل بو لتحت تعامل يف أي حال من األحوال مع املعايري القانوية أو معايري الو ي لن  ن ت

يفات ادلوية لوا  .لتصن

ت .25 تان فامي  تا نظر  يوبرزت و نة املذكورةخمتلفهج شاء ا شأن إماكية إ ية العامة  ية إىل ا تقدمي تو للجعلق  ن ن ب مجلع ص . ب
ية  تؤيد متاما األوىل ية العامة بصتو نة، وترى أن مجلعا شاء هذه ا للجإ تويقن ثالفريق العامل املعين ابملعايري وا  ل

شة نا تدى  ية يقر برضورة وجود  ئة  باره  قاب مل ن ن ي مت تق ه ثل ا/ع ملمعاجلة همام  تلف الوفود واألمانة م خمهام اليت حددهتا 
ية ترى.  للفريقعرشةإابن ادلورة احلادية  ثا نوا شاء ا – ل بعد فكرة إ لرمغ أهنا ال  ن ية تست ية اب لبننة دامئة  ن معلج
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ية الفكرية ية  ية العا للملكا مل تاح مهنا غري اكفّألن  أكرثٍأنه جيب مجع معلومات – لتحت ٍ القدر ا إجراء يتعني  ومل
يلرات شاوملا من ٍمزيد ية من هذا ا ية تقدمي تو ية  سلطات الو بمع ا ص بغ ن لقل  .ط

ية العامةُوخل .26 ها إىل ا بغي تقد ية اليت  تو شأن ا شات إىل أنه مل حيصل أي توافق يف اآلراء  نا مجلعصت ا ص ل ب ق ميمل . ين
 ).SCIT/SDWG/11/3ث من الويقة 20 إىل 15الفقرات من (

بو :جمي ية مبعايري الو نة ا يادلورة األوىل  ن توبر  ملعللج  2009كأ

ية العامة ا .27 شأت ا مجلعبعد أن أ بون ية مبعايري الو ينة ا ن مترب ملعللج ّحلت ، 2009سب يف  ية ُ نة ادلامئة ا نا ملعللج
يا املعلومات جنولو ناير 1يف  بتك تارخي، حلت ا. 2010ي  َّويف هذا ا بول ية مبعايري الو ينة ا ن الفريق العامل  ّ حململعللج

تويق ثاملعين ابملعايري وا  .ل

بوسـتعقد او .28 ية مبعايري الو ينة ا ن توبر ملعللج نة معل . 2010ك دورهتا األوىل يف أ تواصل هذه ا للجو يف الفريق سـ
ية يف جمال املعلومات  تو بادئ ا يات وا تو بو وا تطوير فامي خيص معايري الو يح وا جهيا ل مل ص ل ي ل يةملتعلقة التنق  مللكاب

 . الفكرية

سا ية ابإلنفاذ وأ :مخا شارية ا نة الا نمعل ا ن ت ملعللج ية الفكريةس بو األخرى يف إرساء الاحرتام  للملكشطة الو  ي

نة :ألف للجمعل ا
 

ية ابإلنفاذعقدت  .29 شارية ا نة الا نا ت ملعللج سة من س معال ابتفاق ادلول و. 2009 نومفرب 4 إىل 2م دورهتا اخلا
يةمسامهة أحصاب احلقوق يف اإلنفاذ"األعضاء ركزت ادلورة عىل  تو ته مراعاة  ص و لل ً جدول أعامل   من45 تلكف

بو  ية لطلب 7".لتمنيةبشأن ايالو هادئتلب زايدة عىل ذكل و يط ا يا وا لسق مجموعة بدلان آ حمل سـ درج يف جدول ُ أمن
ناخ  الالزمةملقوماتاحتديد "بند عن األعامل  ئة  م  ية الفكرية عىل ادلوام احرتام يشجع عىل مؤاتلهتي عمل والمللك ا

 ."قبلملا

ية ابإلنفاذللجوأعربت الوفود عن تقديرها  .30 شارية ا ننة الا ملعت ها س يامال دوينتدىمصف بو  ّ شات  إلق نا قجراء   توازنةمم
لشأن إرساء الاحرتام  يةب تو ية مراعاة  تاكر حلول دامئة و صية الفكرية، وا لل معل ًب ّ بو 45 لملك ي من جدول أعامل الو

 . لتمنيةبشأن ا

تدري .31 بو يف جمال ا بري ألشطة الو نة علام ابلعدد ا لوأحاطت ا ي ن تعاون وغري ذكللكللج ، وجشعت األمانة عىل 8لب وا
نظامت أخرى ومع القطاع اخلاص تعاون مع  شطة وزايدة عددها اب ممواصةل هذه األ ل يد عىل أنه . ن تأ كوقد جاء ا ل

شامةلقاربةم دمجتينبغي لألمانة أن  بو ا ل الو ية  ي ها لاكملابالفكرية للملكإلرساء الاحرتام  بني ادلورات ما معل يف 
رشيكةالها يف إطار تعمعمبا يف ذكل  نظامت ا لوهنا مع ا  .مل

يهوخضع املوضوع  .32 تفق  علا نادا إىل مل يل ا تح ست  ل هذه العروض 9.عروض اخلرباءلل نة عن تقديرها  ل وأعربت ا للج
ية  ية الفكرية مع مراعاة الظروف الاجامت توازن وشامل إلنفاذ ا عاليت شددت عىل رضورة وجود هنج  مللك م

ية ا تصادية الو توالا ملن ط نةق ية بإجراء . يبا ناولهتا هذه العروض الاقرتاحات القا ضومن بني األمور احملددة اليت  ت
ية تو شود من ا هدف ا يق ا يل  تح صمزيد من ا ل ن ل ملل لل بو 45 تحق ثل آاثر مصادرة بشأن اي جلدول أعامل الو مية،  لتمن

تة، ونطاق جترمي  تدابري املؤ تعلق اب بضائع العابرة، والضامانت فامي  قا ل ي سف تنهتااكال ية الفكرية، واحامتل ا لتع ا مللك

                                                           

ية اب" 7 ية األوسع والاشغاالت ا ية الفكرية يف إطار الاهامتمات الاجامت منانهتاج إنفاذ ا ن ن لتع ملع ية مللك هم حامية حقوق ا يث  مللكية بصفة خاصة،  تس حب
تفعني هبا وعىل  ية و نولو تجي املعارف ا بادةل  نفعة ا يقا  يا ورشها  نولو نولويج ونقل ا يع اإلبداع ا نالفكرية وإنفاذها يف  ن ت للم ن للمشج مل مل جت تك حتق ج تك لتك ل ل

توازن بني احل يق ا تصادية وإىل  ية والا ية الاجامت لحنو يؤدي إىل الرفا ع حتقه تفق مع املادة ق  ".ي من اتفاق تربس7يقوق والالزتامات، مبا 
 .WIPO/ACE/5/2ثالويقة  8
 . WIPO/ACE/5/10 إىل  WIPO/ACE/5/4الواثئق من  9
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ناولت . يف ممارسات اإلنفاذ تصادي توقد  ية الفكرية من اجلانب الا قالعروض أيضا ا شمل اآلاثر عىل مللك يمبا 
تلف يةهالرفا ية الفكرية، ومدى وجود تانهتااكخم وغري ذكل من آاثر  ية األدةل مللك ا يلعلما شلكة هتاقومصدا م، و

ية اليت متويل تقاضني  ما تكون ابهظة، ثرياكئ اإلجراءات القضا نظور ا ملمن  ية م نا بدلان ا ميف ا ل . وجه خاصبل
شطة أحصاب نوناولت العروض أيضا أ ية ت تحداث فرص ناكألشطة لتمن احلقوق املوهجة إىل ا تعلمي وا سـيف جمال ا ل

رشوع يةملللعمل وا متعات ا حمللات اخلاصة اب  . جمل

بل  .33 نة ا تعلق بعمل ا ملقوفامي  للج نظر يف الاقرتاحات الواردة يف الواثئق اليت قدهما لك ي لأعادت ادلول األعضاء ا
نوان  تان  بعمن وفد اب ية الفكرية"كسـ شجع عىل احرتام ا ناخ مؤات  مللكئة  يم ٍي نوان "هت اقرتاح "بع، ووفد الربازيل 

بل شأن العمل ا ملقالربازيل  نوان "ب شات "بع، واجملموعة ابء  نا قنارص اإلطار العام  للم بو ع نة الو بةل يف  يا جل ملق
ية ابإلنفاذ شارية ا نالا ملعت تايل10".س سادسة يف برانمج العمل ا نظر يف دورهتا ا نة أن  ل وقررت ا ل ت  :للج

ية الواردة يف الويقة لوقوف عىلا" ث ادلراسة املوضو شة WIPO/ACE/5/6ع نا يل و ق و  حقوق تانهتااكمحتل
يداهتا  ية الفكرية بلك  تعقا يف األمانة مبمللك  :ا ييلتلكعرب 

تعراضإجراء  "1" يات سـا ثغراتوللمهنج مرجعي    يف ادلراسات املوجودة،لا
تلف رضوب اخملالفات ودوافع انهتاك  "2" ية خمحتديد  تغريات الاجامت ية الفكرية مع مراعاة ا عا مل مللك

ية، توايت ا تلف  ية و نولو تصادية وا منوالا سـ لتخم م ج تك  لق
ي "3" ياغة  ية  مهنجإجراء دراسات هادفة  ص تجاري بغ تصادي وا يس األثر الاجامتعي والا ية  لات  قيل تق حتل

توايت  تلف  ية و تصادية والاجامت باين الظروف الا متعات مع مراعاة  نة عىل ا سـيد والقر خم ع ت ص متقل قلل جمل
ية،  لتمنا

نظور الرفا "4" نة من  يارات ا بديةل وغري ذكل من ا هود والامنذج ا تلف ا هيل  خل ل خم محتل ملمك ييةجل  ةع الاجامت
تصا نةماكحفة ا من أجل ةديقوالا صيد والقر  11.لتقل

ية ابإلنفاذوتعزتم  .34 شارية ا نة الا نا ت ملعللج يف س سادسة يف  ن عقد دورهتا ا سمرب 2و 1 ويميجل وعىل . 2010ي د
سابقة،  تفق علهيا تكونسـلغرار ادلورات ا شة املوضوعات ا نا مل  ق  . بواثئق معل وعروض للخرباءدعومةمم

نةاملؤمتر العاملي حول ماكحفة :ابء يد والقر ص ا لتقل
 

ية ابإلنفاذيف إطار والية  .35 شارية ا نة الا نا ت ملعللج حول ، شاركت األمانة يف ادلعوة إىل املؤمتر العاملي اخلامس س
نه لك من م نة  يد والقر تضاكحفة ا ص حتتقل يةل نا رشطة ا نظمة ادلوية  ئا جل لل ل ية ) اإلنرتبول( مل ييك  تب ا للملكوا ملكسـملك

تعاون مع  يةمنظمة لالفكرية اب تجارة ادلوية ملامجلارك العا ل وغرفة ا تجارية والاحتاد ل ية ادلوية للعالمات ا لوا ل مجلع
سمرب 3 إىل 1وقد أقمي املؤمتر من  12.العاملي إلدارة األمن يك وحرضه أكرث من2009ي د  ملكسـ يف اكنكون اب

ثلون  800 ميندوب   . بدلا80م

ترتأس 2011 لعام وفامي خيص دورة املؤمتر .36 بو سـ  ها  –يالو ـي – العاملي لقائدة للمؤمترانظمة ملاصفبو تو جهيالفريق ا  ل
تابع بو بصفة عامة  تحرصسـصدد، ويف هذا ال.  للمؤمترلا سادس  لزتمت أن ىلعيأمانة الو شات املؤمتر العاملي ا لنا ق م
نةزاءإ متوازان اهنج يد والقر ص ماكحفة ا ناخ ملا قوماتمموضوعا حموراي هو  جدول أعامل املؤمتر تضمنيب، لتقل
ية الفكريةلتشجيعل ؤايتامل ية ابإلنفاذلاكام حددهتا  مللك عىل احرتام ا شارية ا ننة الا ت ملعلج  .س

                                                           

 .WIPO/ACE/5/11ث من الويقة 3 إىل 1املرفقات من  10
 .WIPO/ACE/5/11ث من الويقة 12 الفقرة 11
12 /http://www.ccapcongress.net 
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ية :جمي ساعدة ا نا لتقمل
 

بات وردت من ادلول األعضاء،  .37 طلناء عىل عدة  ساعدة تقدمي  عىل األمانةهرتسب يملا   عايمةن والقانويةلتقن ا
ية الفكريةلتش يف جمال ا2010 و2009 مللكيع عىل احرتام ا نوميكن الاطالع عىل قامئة شامةل هبذه األشطة . ج
تايلملوقعاعىل   ./activities/en/enforcement/int.wipo.www://http: ل ا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


