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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 عن اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذتقرير 

عدادمن  مانة اإ  الأ

نفاذ )اللجنة( دورهتا ال املشموةل هبذا التقريرخالل الفرتة  .1 يف الفرتة  ثانية عرشة، عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ىل  4من   )ابراغواي(. ابملاس يدا غودوي مانويل هكتوربرئاسة الس يد  2017سبمترب  6اإ

 وتناولت ادلورة الثانية عرشة برانمج العمل التايل: .2

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

 ؛من الأولوايت

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

املنظمة العاملية للملكية تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما  -
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية ، مع الرتكزي عىل صياغة (الويبوالفكرية ) قوانني الإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ
 احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛

دمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخ -
أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية 

 التمنية وولية اللجنة. أأجندةمن 
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ىل  .3 مانة وأأربع  38واستندت مناقشة برانمج العمل اإ  1.جامعيةمناقشات عرضًا خلرباء وعرض واحد للأ

طار بند " .4 نفاذ ويف اإ تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ
 مضن"، ُُجعت العروض امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل

 موضوعات. مخسة

تالفها ال منان بيئياالتخلأأما يف موضوع " .5 ادلكتور "، فقد عرض ص من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية واإ
 عنالأمانة  اليت أأجريت بتلكيف من، نتاجئ ادلراسة سويرسا يف نيفب  مستشار مس تقل يف جمال البيئةوهو مارتن غوارد، 

تالفها بطريقة " م لك من"، و مأأمونة بيئياالتخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ واكةل امجلارك والاحتاكرات يف  قدَّ
يطاليا واملعهد املكس ييك للملكي  .عرضاً ة الصناعية اإ

نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين والإقلمييوأأما يف موضوع " .6 واكةل امللكية من  املساهامت"، فاكنت تنس يق اإ
دارة شانغهاي للملكية الفكريةو  ؛لملكية الصناعية يف ش ييلاملعهد الوطين ل و  ؛الفكرية مجلهورية أأرمينيا مكتب اجملموعة و  ؛اإ

دارة و ؛ مكتب الياابن للرباءاتو  ؛الوطنية الرائدة يف جمال ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية والتقليد يف الصني اإ
 املديرية العامة حلق املؤلفو  ؛رشطة امللكية التايلنديةل وا ؛مكتب الفلبني للملكية الفكريةو  ؛الأعامل وامللكية الفكرية يف انميبيا

بتوجيه الس يد ميغيل أأخنيل مارغاين، . وُعقدت مناقشة جامعية املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انمو  ؛يف تركيا
 .املدير العام للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية

"، الإجراءات القضائية الفعاةل –الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل أ ليات تسوية منازعات امللكية وأأما يف موضوع " .7
حممكة العدل العليا و  يف مرص؛ املعهد الإقلميي للملكية الفكرية بلكية احلقوق يف جامعة حلوان ابلقاهرةفاكنت املساهامت من 

الس يد سام غراانات، قاض مبحمكة جيه يف سويرسا. وُعقدت مناقشة جامعية بتو  احملمكة الاحتادية للرباءاتو ؛ يف بامن
 .غرب لكسميف  بنيلوكسل بلجياك، وحممكة العدل ب  الاس تئناف يف أأنتويرب

نفاذ امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاصوأأما يف موضوع " .8 لك من ادلكتورة أأانبيل بينيت، قاضية  "، فقد عرضاإ
، مرشوع ادلليل حول "أأوجه التقاطع بني امللكية الفكرية والقانون سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية، والقايض سام غراانات

م. والويبو (HCCHاملزمع أأن يشرتك يف نرشه مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص ) ادلويل اخلاص" املؤمتر  وقدَّ
 .عرضًا أ خراملذكور 

ادلكتور "، فقد عرض عرب الإنرتنت الرتتيبات املؤسس ية ملواهجة التعدي عىل امللكية الفكريةوأأما يف موضوع " .9
ململكة املتحدة، ادلراسة اليت أأجريت بتلكيف من الأمانة وي اب فريدريك موسرتت، زميل ابحث يف جامعة أأكسفورد

. وفضاًل عن ذكل، قدمت اجلهات التالية عروضًا: "دراسة يف مقارابت التعدي عىل العالمات التجارية عرب الإنرتنت"
وزارة الس ياسات ب ديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائيةالرشطة املالية وم

يطاليا؛ واملكتب الكوري للملكية الفكرية؛ ومكتب املدعي العام لتايلند؛ وحممكة العدل العليا  الزراعية والغذائية واحلرجية يف اإ
IPCللتصدي للتعدايت عىل امللكية الفكرية )لإنلكرتا وويلز؛ والئتالف املنسق 

3
يوروبول؛ وامجلعية الأمريكية لقطاع  يف (

 (. وُعقدت مناقشة جامعية بتوجيه ادلكتور فريدريك موسرتت.MPAAالأفالم السيامنئية )
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طار بند "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها  .10 ويف اإ
وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها 

 .موضوعني مضنمن الأولوايت"، ُُجعت العروض 

املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق  م عرضان أأحدهام منأأما يف موضوع "سلوك املس هتكل وترصفاته"، فقد قُد    .11
"أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل  عنوانهبتلكيف من الأمانة و واثنهيام  لمكتب الأورويب للملكية الفكريةالتابع ل  امللكية الفكرية

مهتقيمي السلوكيات وفعالية محالت التوعية"  –للملكية الفكرية  الس يد مايك لكوب، خبري استشاري مس تقل يف حبوث  قدَّ
 .ململكة املتحدةاب تويكيهنام يف Actualise Research Servicesاملس هتكل والرئيس التنفيذي لرشكة 

 من املساهامتفاكنت "، د أأو الأنشطة اخملصصة لإذاكء الوعي دلى ادلول الأعضاء يف الويبواملواوأأما يف موضوع " .12
املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا ؛ و املكتب الإثيويب للملكية الفكرية؛ و مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية

 يف بريو عهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكريةامل و يف ُعامن؛  وزارة الرتبية والتعلمي؛ و )ساكباتنيت(
(INDECOPI)يطالياابإ  روما يف جامعة لينك اكمبوسو  ؛. 

طار بند " .13 تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي ويف اإ
نفاذ الوطنية اليت  ساءة عىل صياغة قوانني الإ تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء جراءات الإ مت اس تعامل اإ "، قدَّ
ن عن تقريراً الأمانة   .فاذ حقوق امللكية الفكرية""املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ

طار بند " .14 تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض ويف اإ
تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من أأجندة 

 .انميبيا والفلبني وُجهورية مودلوفا ومدغشقر "، ُعقدت مناقشة جامعية مبشاركة وفوداللجنة التمنية وولية

ذاكء الاحرتام للملكية  اجلديدةابلعرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن أأنشطة الويبو  وأأحاطت اللجنة علامً  .15 يف جمال اإ
وهدف الويبو الاسرتاتيجي السادس وهو "التعاون  ةأأجندة التمنيمن  45الفكرية، اسرتشادًا ابلربانمج واملزيانية والتوصية 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية".  2ادلويل عىل اإ

عرشة، يف برانمج العمل  الثالثةعىل أأن تواصل النظر، يف دورهتا  اللجنةوفامي خيص العمل املقبل للجنة، اتفقت  .16
 .من هذه الوثيقة 2، عىل النحو الوارد يف الفقرة احلايل

ىل  .17 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
"تقرير عن اللجنة الاستشارية  بوثيقة الإحاطة علامً 

نفاذ" )الوثيقة   (.WO/GA/49/13املعنية ابلإ
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