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WO/GA/50/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  17 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون السابعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة عن تقرير
عداد مانة من اإ  الأ

نفاذ )النظرخالل الفرتة قيد  .1 نفاذ، عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ يف الفرتة من  الثالثة عرشة( دورهتا جلنة الإ

ىل  3  )ابراغواي(. الس يد هيكتور مانويل ابملاس يدا غودويوترأأس اللجنة  .2018 سبمترب 5اإ

 وتناولت ادلورة الثالثة عرشة برانمج العمل التايل: .2

  تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء

الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من 

 لأولوايت؛ا

  نفاذ امللكية و 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؛

  اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة  تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعيةو

ساءة اس تعامل  نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ قوانني الإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛ جراءات الإ  اإ
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  القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة  تبادلو

التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من أأجندة 

نفاذ التمنية وولية جلنة  .الإ

ىل ومت تناول برانمج العمل استنادا  .3 عرضا من عروض اخلرباء وأأربع حلقات نقاش 30اإ
1

ىل ذكل، عرضت .  وابلإضافة اإ

 بشأأن اس تخدام مواد تدريس ية يف مالوي تتعلق ابحرتام حق املؤلف. حول نشاط اضطلعت به الويبو مؤخراالأمانة فيديو 

بأأنشطة التوعية وامحلالت تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة "برانمج العمل أألف من بند ال حتت و  .4

الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول 

دارة و  كرواتيا؛مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية لك من قدهما  جتارب ُعرضت، "الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت اإ

دارة امللكية الفكرية، وزارة التجارةو ؛ اكزاخس تانيف  كية الفكرية، وزارة العدلحقوق املل  مكتب الولايت و يف اتيلند؛  اإ

امجلعية السويرسية و ؛ الرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجارية )أأندميا(و ؛ املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية

لزيابيث جونز، مستشار نّسقهتا ش انقحلقة ت قدعُ و . (SUISAيقية )املصنفات املوس   وانرشيحلقوق مؤلفي   ةالس يدة اإ

نفاذ امللكية الفكرية،  نفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية، س ياسات اإ يف مكتب امللكية الفكرية مديرية اإ

 (.UKIPO) املتحدة اململكة

طار  .5 برانمج العمل " تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات  بندويف اإ

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل"، مُجعت  وأأنظمة اإ

 ة مواضيع.أأربعالعروض مضن 

اجمللس الإداري لك من قدهما  جتارب رضتعُ "، نفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسةالعالقة بني اإ وحتت املوضوع " .6

، بريو. (INDECOPIاملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )، الربازيل؛ و (CADEمحلاية الاقتصاد )

دارة  الس يد جيوفاين انبوليتانو، انئب املدير،نّسقها ش انقحلقة ت قدعُ و   .الويبويف  شؤون البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةاإ

نفاذ امللكية الفكريةوحتت املوضوع " .7  املركز الوطين للملكية الفكريةلك من  اهمقد جتارب رضتعُ "، تنس يق اإ

(NCIPيف )  دارة ؛ و الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصنيو ؛ ، الصنيمكتب بدلية تشونغشان للملكية الفكريةو بيالروس؛ اإ

املعهد الوطين لدلفاع ؛ و ملعهد املكس ييك للملكية الصناعيةا؛ و يف فنلندا الثقافة والس ياسة الفنية، وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة

مجهورية وزارة العدل يف ؛ و (KIPO)لملكية الفكرية كوراي ل مكتب ؛ و (INDECOPIعن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

 .(URSB) مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا؛ و يف الاحتاد الرويس افةوزارة الثق؛ و كوراي

شعبة قدهما لك من جتارب  رضتعُ "، الرتتيبات ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنتوحتت املوضوع " .8

رسائيل يف قانون امللكية الفكرية، وزارة العدل الإدارة العامة للسوق ادلاخيل و يف اململكة املتحدة؛  مكتب امللكية الفكريةو ؛ اإ

نّسقهتا ش انقحلقة ت قدعُ و التابعة للمفوضية الأوروبية. والصناعة ورايدة الأعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة 

رك للرباءات والعالمات ا، مكتب ادلمنقليدذ وماكحفة الت انفقسم الإ جيسني، رئيسة -ابرابرا سوهر الس يدة

 .(DKPTO) التجارية

                                         
1

ىل  WIPO/ACE/13/3الواثئق من    .WIPO/ACE/13/10اإ
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دم عرض واحد عن "امللكية الفكرية قُ  ،تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلاملوضوع "وحتت  .9

ىل ذكل، و. (، جامعة سرتاس بورغ، فرنساCEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )قبل والقضاء" من  ابلإضافة اإ

الواكةل العليا للصناعة قدهما لك من  التعدي عىل امللكية الفكرية"قدير جحم الرضر يف حالت تموضوع "عن  ُعرضت جتارب

املغرب؛ من القايض الس يد عبد الرزاق العمراين و الأردن؛ من احلس بان هناد  ةادلكتورة القاضيو والتجارة يف كولومبيا؛ 

 قدت حلقة نقاش نّسقهاوعُ عية ادلولية محلاية امللكية الفكرية. امجل و ؛ اململكة املتحدةمن  أألن جونز الس يد القايضو 

ومدير تدريب القضاة ومدير دبلوم التقايض يف جمال الرباءات يف أأورواب، يف مركز  حمارضخافيري سواب، أأس تاذ  الس يد

 .(CEIPIادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )

طار بند برانمج العمل .10 الترشيعية اليت تقدهما الويبو، تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة " ويف اإ

مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل 

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضا جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ "، ءاإ

ندونيس يا. ىل مداخةل من وفد اإ  اس متعت اللجنة اإ

طار  .11 تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من " برانمج العمل بندويف اإ

ت الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيا

نفاذاملعنية من أأجندة التمنية وولية  قلميية و  ةوطني جتاربرضت "، عُ جلنة الإ التحقيق يف " يف تكييف مواد الويبو التدريبيةاإ

القاضية  و ، جنوب أأفريقيا؛جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية، قدهما لك من "جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو(امل ؛ و الأردنهناد احلس بان،  ادلكتورة  .نظمة الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ب قدمته الأمانة  اللجنة علام ابلعرض اذليوأأحاطت  .12 شأأن أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ

الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل الويبو هدف و من أأجندة التمنية،  45التوصية اليت اسرُتشد فهيا ابلربانمج واملزيانية، و 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" عىل اإ
2

. 

برانمج العمل احلايل، النظر يف  ،ة عرشةرابعيف دورهتا ال ،ىل أأن تتابععوفامي خيص معل اللجنة املقبل، اتفقت اللجنة  .13

 أأعاله. 2كام هو مبنّي يف الفقرة 

ىل  .14 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ

ة علام مبضمون "تقرير عن اللجنة الإحاط

نفاذ"  الاستشارية املعنية ابلإ
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