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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ

عدادمن  مانة اإ  الأ

نفاذ )اللجنة( دورهتا العارشة يف الفرتة من خالل  .1 ىل  23الفرتة قيد البحث، عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ اإ
ىل  5ودورهتا احلادية عرشة من  2015 نومفرب 25 ماندا الس يدة أأ  ، عىل حد سواء،. وترأأست ادلورتني2016سبمترب  7اإ

 لوثريينجني )جنوب أأفريقيا(.

نفاذادلورة العارشة  أأوًل.  للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 تناولت ادلورة العارشة برانمج العمل التايل: .2

 ؛ممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها -

نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنتجات و   - الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ
ة أأو املقرصنة  املقّلد

ىل ومت  .3 ل بند برانمج العمل  1عرضا من عروض اخلرباء ومناقش تني جامعيتني. 22تناول برانمج العمل استنادا اإ واس ُته
مركز " بعرضني عن التجارب الوطنية من تقدمي ممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلهابشأأن "

. وبرانمج الوساطة التابع ملكتب الفلبني للملكية الفكرية التابع للمديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا املصاحلة والتحكمي
ل لتسوية املنازعات اخلاص مبعن  قهدمت عروضوعقب ذكل،  وجتربة رصبيا  ركز ابليكس بو للمعارض التجارية،الإجراء املعجد

املنازعات املتعلقة بأأسامء نارص التصممي اخلاصة ابلس ياسة املوحدة لتسوية ع يف تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول، و 
 وقدمت الأمانة وهجة نظرها يف س ياق أأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة.ل. احلقو 
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نفاذ اجلاوفامي خيص بند جدول الأعامل عن " .4 رية الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ
ة أأو املقرصنة ذاكء "، بغية تقليص جحم سوق املنتجات املقّلد طار البنود الفرعية بشأأن "اإ ىل عروض يف اإ اس متعت اللجنة اإ

الوعي" و"الأدوات التعلميية للش باب" و"منع التعدايت يف البيئة الإلكرتونية" و"الاسرتاتيجيات الوطنية لإذاكء الاحرتام 
 شة جامعية بشأأن "التعاون الاسرتاتيجي".للملكية الفكرية"، فضال عن مناق 

رضت جت .5 ذاكء الوعي"، عه قلميية وأأربع جتارب وطنيةومضن البند الفرعي بشأأن "اإ جتارب جامعة ادلول  ويه، ربة اإ
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية، وم ( AmChamالغرفة التجارية الأمريكية يف املكس يك )العربية، و  جملس ، و كتب اإ
 .مديرية حامية امللكية الصناعية يف الأردنو ، املؤلفكينيا حلق 

طار البند الفرعي بشأأن "الأدوات التعلميية ل  .6 رضت أأربع جتارب وطنيةويف اإ ، ويه جتارب املديرية العامة لش باب"، عه
يطاالتابعة مل  ملاكحفة التقليد زياي للملكية مؤسسة مال، و مكتب الياابن للرباءات، و ليا للرباءات والعالمات التجاريةكتب اإ

ذاكء عن معرض . وتىل ذكل تحدة للملكية الفكريةمكتب اململكة امل ، و   (MyIPO)) الفكرية واد الويبو التثقيفية بشأأن اإ
الاحرتام حلق املؤلف، ويه مواد أأعدت بدمع من وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي وتس ُتدف الش باب 

 س نة. 15نوات وس   10ممن ترتاوح أأعامرمه بني 

ذاكء الاحرتام ل مناقشة جامعية حول محالت التواصل العام تيوأأجر  .7 وأأدوات التوعية املوهجة  لملكية الفكريةة بشأأن اإ
للش باب. وقهدمت عروض قصرية من قبل ممثيل جسل كوس تارياك الوطين، واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية، وواكةل 

حكومة مجهورية مودلوفا للملكية الفكرية، ومكتب مجهورية سلوفاكيا للملكية الصناعية، ومفوضية جنواب أأفريقيا للرشاكت 
 املرصد الأورويب املعين ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.وامللكية الفكرية، و 

طار البند الفرعي بشأأن "منع التعدايت يف البيئة .8 دةل ، أأولها عرض لأ الإلكرتونية"، قهدمت س تة عروض ويف اإ
جتارب رصنة. وتلت ذكل ثالث اقتصادية عىل فعالية تدخالت خمتلفة من قبل احلكومات ودوائر الصناعة بغرض ماكحفة الق

رضت ، و مجهورية كوراي، و ة فرنسا الوطنية ملاكحفة التقليدجلن، ويه جتارب وطنية وزارة الثقافة يف ادلامنرك. وأأخريا، عه
حداهام من الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات ) والأخرى من مكتب  ( FHSمبادراتن من مبادرات دوائر الصناعة اإ

 .( يف بولندا IABالإعالانت التفاعلية )

طار البند الفرعي بشأأن "الاسرتاتيجيات الوطنية لإذاكء الاحرتام للملكية ا .9 رضت ثالث جتارب ويف اإ لفكرية"، عه
رك للرباءات مكتب ادلامن، و هجاز الرشطة يف زامبيا، و واكةل حكومة مجهورية مودلوفا للملكية الفكريةجتارب  ، ويهوطنية

 .والعالمات التجارية

طار البند الفرعي بش .10 بل التعاون بني ويف اإ أأن "التعاون الاسرتاتيجي"، عرضت ست دول أأعضاء جتارهبا يف حتديد س ه
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ول س امي ممثيل مكتب ادلامنرك للرباءات  خمتلف السلطات احلكومية الوطنية من أأجل اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، وجلنة فرنسا والعالمات التجارية، وهجاز الرشطة يف زامبيا، ومرصد مجهورية مودلوفا املع ين ابإ
الوطنية ملاكحفة التقليد، ومكتب الفلبني للملكية الفكرية، ومكتب املدعي العام يف املكس يك. وقهدمت عروض تقدميية تربز 

 خصائص لك من خمططات التعاون الوطنية وتالها نقاش بني املشاركني.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وأأحاطت اللجنة علام ابلعرض اذلي قدمته   .11 الأمانة بشأأن أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
ذاكء التقنية بناء عىل الطلب، مبا يشمل خدمات املساعدة الترشيعية، فضال عن خدمات ال املساعدة  خدماتومهنا  تدريب واإ
نفاذ القوانني وأأعضاء السكل القضايئ الوعي ىل زايدة . وتناول العرض لفائدة املسؤولني عن اإ تعزيز أأيضا الأنشطة الرامية اإ

كام أأحاطت اللجنة  2مع سائر املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.بشلك مهنجي وفعال  ادلويل التعاون
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ذاكء الا حرتام علام ابلعرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن "التقيمي اخلاص ابلهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل عىل اإ
ذا اكنت الويبو للملكية الفكرية"،  اذلي أأجرته شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية، مبساعدة مستشار خاريج مس تقل، لتقدير ما اإ

أأساسا، الأغراض الرئيس ية للهدف الاسرتاتيجي السادس بطريقة شامةل وفعاةل، وتقدير  17 تتناول، من خالل الربانمج
هعدة يف هذا  3الصدد. مدى وجاهة الأنشطة امل

نفاذ اثنيًا.  ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 :تناولت ادلورة احلادية عرشة برانمج العمل التايل .12

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

 الأولوايت؛

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

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

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

هقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ  - تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع امل
عنية من أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات امل 

 جدول أأعامل التمنية وولية اللجنة.

ىل  .13  4عرضًا للخرباء. 38وقد عوجل برانمج العمل استنادًا اإ

طار برانمج العملويف  .14 تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت  " بشأأن اإ
مجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني ا

حلقوق املؤلف واحلقوق  اجلزائري ادليوان الوطينمن  عرضاً  11 ما مجموعه ، قهدم"الأولوايت الأعضاء التعلميية وغريها من
، مجهورية الصني الشعبيةاملكتب احلكويم للملكية الفكرية يف ، و الشعبية الصني مجهورية الإدارة العامة للجامرك يفو ، اجملاورة

واملديرية الوطنية للملكية ومكتب براءات مجهورية لتفيا،  واملكتب الهنغاري للملكية الفكرية، منظمة حق املؤلف اليواننية،و 
الفكرية يف ابراغواي، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني، ومكتب كوراي للملكية الفكرية، ورابطة سينغال )بولندا(، ومجعية 

ىل ذكل، ا ضافة اإ الفكرية يف صفوف الش باب من  قدمت أأاكدميية الويبو مبادراهتا يف التوعية ابمللكيةملوس يقيني السويرسية. اإ
 نظام التعلمي.خالل 

طار برانمج العمل بشأأن  .15 تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات "ويف اإ
نفاذ امللكية  عت الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلوأأنظمة اإ "، مجه

 العروض حتت ثالثة بنود فرعية.
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نفاذ " وحتت البند الفرعي  .16 متت مشاطرة التجارب من جانب لك من "، اكتب امللكية الفكرية الوطنيةملوظائف الإ
، واملديرية هيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة يف كولومبيا، و مجهورية الصني الشعبيةاملكتب احلكويم للملكية الفكرية يف 

 الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني.

نفاذ امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين"،  .17 متت مشاطرة التجارب من وحتت البند الفرعي بشأأن "تنس يق معلية اإ
وزارة الس ياسات الصناعية والتطوير ابلهند، ا، و ز الوطين للملكية الفكرية جلورجياملركدائرة الشؤون العاملية بكندا، و جانب 

يطاليا للرباءات والعالمات التجارية –ملاكحفة التقليد  واملديرية العامة عهد ، وامل املنظمة الباكس تانية للملكية الفكرية، و مكتب اإ
ومركز تنس يق حقوق امللكية يف الإمارات العربية املتحدة،  الربتغايل للملكية الصناعية، ومعهد التدريب وادلراسات القضائية

 الفكرية يف الولايت املتحدة الأمريكية.

، متت مشاطرة "تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلأ ليات البند الفرعي املعنون "وحتت  .18
مكتب امللكية الفكرية يف ابكس تان، واملعهد الربتغايل للملكية الصناعية، واحملمكة العليا لالحتاد التجارب الوطنية من جانب 

، وحممكة شؤون حممكة اتيلند املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلوليةو وحممكة الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقيا، الرويس، 
ىل ذكل،  الفكرية يف انلكرتا وويلز.امللكية  ضافة اإ احملامك املتخصصة يف امللكية الفكرية املراقبون عرضني عن قدم اإ

 للأس تاذ جاك دي ويرا ائداملقال الر عن ، و 2016( يف أأبريل  ICCتقرير أأعدته غرفة التجارة ادلولية )عن  واختصاصاهتا:
( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية  CEIPI)جامعة جنيف( يف دراسة مشرتكة ملركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )

هرشت يف مارس  ICTSDاملس تدامة )  .2016(، ن

تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما ب "وحتت برانمج العمل اخلاص  .19
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية الو  يبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان واب جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ لتوافق مع أأولوايت ادلول واحامتل اإ
أأي عروض. وجرت املناقشة مبداخةل من وفد ش ييل، متحداًث ابمس مجموعة بّلان أأمرياك  مل تقدم ادلول الأعضاء، "الأعضاء

نفاذ وثيقة عن املساعدة الترشيعية ، الالتينية والاكرييب املقدمة يف اذلي طلب من الأمانة أأن تعد لّلورة الثانية عرشة للجنة الإ
نفاذ امللكية الفكرية. عداد وثيق جمال اإ عالميةووافقت الأمانة عىل اإ تبني العملية اليت تقدم هبا املساعدة الترشيعية، والإطار  ة اإ

ليه ، واملبادئ (اجلزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس() القانوين اذلي تستند اإ
 السارية يف هذا الصدد.

هقدمة من  القصص الناحجة بشأأن وحتت برانمج العمل املتعلق "بتبادل .20 خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع امل
الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات 

عرضت الأمانة أأنشطُتا اخلاصة ببناء القدرات والتدريب يف جمال بناء احرتام امللكية ، "املعنية من أأجندة التمنية وولية اللجنة
واملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية ، مفوضية جنواب أأفريقيا للرشاكت وامللكية الفكريةالفكرية. وأأعقب ذكل عروض من 

ضافة  لعليا يف جنوب أأفريقياالقايض لويس هارمز، النائب السابق لرئيس حممكة الاس تئناف ا، و الفكرية ومستشار الويبو. اإ
ىل ذكل، عرضت وفود لك من الأردن والسلفادور وعامن والياابن زاء أأنشطة الويبو املتعلقة ببناء  اإ جتارهبا القطرية اخلاصة اإ

 القدرات يف جمال بناء احرتام امللكية الفكرية.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةأأحاطت اللجنة علام ابلعرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن أأنشو  .21 ، طة الويبو الأخرية يف جمال اإ
من جدول أأعامل التمنية وهدف الويبو الاسرتاتيجي السادس وهو "التعاون  45والتوصية ج واملزيانية ابلربانم اسرتشاداً 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية"  5.ادلويل عىل اإ
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أأن تواصل النظر، يف دورهتا الثانية عرشة، يف برانمج العمل  رية عىلوفامي خيص العمل املقبل للجنة، اتفقت هذه الأخ .22
 أأعاله. 12املتفق عليه يف ادلورة العارشة، عىل النحو الوارد يف الفقرة 

ىل .23 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ  اإ
تقرير عن اللجنة الاستشارية ابل " الإحاطة علامً 

نفاذ" )الوثيقة  (.WO/GA/48/11 املعنية ابلإ
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