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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 بتمي  س 28التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

ون(الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 األمانة من إعدادوثيقة 

ي  .1
نت ف  ة قيد النظر، عقدت اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ )لجنة اإلنفاذ( حوارا عىل اإلنتر ، 2021سبتمتر  21خالل الفتر

 حتر الساعة  12من الساعة 
ً
ونشر ملخص مؤقت للرئيس  بعد الظهر برئاسة السيد تود ريفت   )الواليات المتحدة األمريكية(.  2:30زواال

ي الوثيقة 
 O/ACE/OD/1/3WIP .1ف 

ة من وكان من  .2 ي الفتر
ة للجنة اإلنفاذ ف  ئحة ، ولكنها أجلت بسبب جا2020أكتوبر  7إىل  5المقرر أن تعقد الدورة الخامسة عشر

ي ، 19-كوفيد
ات والتعلم من التر ي تجارب اآلخرين برزت أهمية الحاجة إىل تبادل الختر

، ألن الدول األعضاء ف  أكتر من أي وقت مض 
ات ي تكييف استر

 يجياتها الخاصة بإنفاذ الملكية الفكرية لتتماشر مع الواقع الجديد لألزمة الصحية العالمية. الويبو واجهت تحديات ف 
 إضافيا للحوار بشأن السياسات العامة إلذكاء 

ً
ي الذي نظمته لجنة اإلنفاذ إىل أعضاء اللجنة والمراقبي   سبيال

 
ون وكان الحوار اإللكتر

ام للملكية الفكرية وإنفاذ الملكية الفك ي بالكامل. االحتر
اض  ي شكل مخترص وافتر

 رية ف 

ي للجنة اإلنفاذ من خالل توافق اآلراء الذي تحقق بفضل  .3
ون  وقد حدد منسقو المجموعات محتوى وشكل الحوار اإللكتر

نت عىل موضوع التنسيق الوثيق مع أمانة لجنة اإلنفاذ.  ، وهو وكمنتدى تكميىلي للدورات العادية للجنة اإلنفاذ، ركز الحوار عتر اإلنتر معي  
اء المتحدثي   من مختلف المناطق الجغرافية.  نت، من منظور الختر ي مكافحة القرصنة والتقليد عىل اإلنتر

 التطورات الجديدة ف 

: الحوار موضوع وجرى تناول  .4 اء. وتلك العروض هي ي مكافحة التقليد عرض عن عتر سبع عروض للختر
"تطورات الصي   ف 

نت"  "نهج ألمانيا الجديد لمكافحة جرائم عرض عن (، و SAMRة الصينية لتنظيم األسواق )اإلدارة الحكوميدمته قوالقرصنة عىل اإلنتر
نت  ي ضوء مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية"  -اإلنتر

الوزارة  دمتهققانون المسؤولية الجنائية لتشغيل منصات التجارة اإلجرامية ف 
ي ألمانيا، و 

ي إنعرض عن االتحادية لشؤون العدل وحماية المستهلك ف 
ي مجموعة دول "التطورات ف 

نت ف  فاذ الملكية الفكرية عتر اإلنتر
ي البيئة الرقمية: أوجه التآزر عرض عن المكتب الهنغاري للملكية الفكرية، و ه دمقأوروبا الوسىط ودول البلطيق" 

 
ي ف

 
"اإلنفاذ التعاون

ي للدفاع عن المنافسة وحماية  هدمق" 19-لتعزيز إجراءات الدولة أثناء جائحة كوفيد
ي INDECOPIالملكية الفكرية )المعهد الوطت 

 
( ف

و، و  ي التجارة الرقمية" عرض عن بت 
 
، و ه دمق"نهج الفلبي   لحماية الملكية الفكرية ف ي الفلبي  

 
"تجربة عرض عن مكتب الملكية الفكرية ف

نت"  ي مكافحة انتشار المحتوى المقرصن عىل اإلنتر
 
اف عىل االتصاالت وتكنولدمته قاالتحاد الروشي ف وجيا الدائرة االتحادية لإلشر

                                              
ونية:   1 تاح كافة وثائق العمل عىل الصفحة اإللكتر

ُ
https://wت ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=64708 . 
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نت لدعم اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية عرض عن (، و Roskomnadzorالمعلومات ووسائط اإلعالم ) تحرير  -"استخدام اإلنتر
ي جنوب أفريقيا. دمته قالقدرات وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق أنشطة التعليم والتوعية" 

كات والملكية الفكرية ف   لجنة الشر

اء جلسة أسئلة و  .5 أجوبة، أدارها الرئيس وتخللتها مداخالت من وفدي الواليات المتحدة األمريكية واليمن وأعقبت عروض الختر
ي واالتحاد الدوىلي لالتصاالت.   وممثىلي االتحاد األورونر

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة  .6
 "بالتقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ" 

ً
علما

 (. WO/GA/54/12)الوثيقة 

 [نهاية الوثيقة]


