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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 احلادية عشرةالدورة 
ىل  5جنيف، من   2016سبمترب  7اإ

 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

نفاذ يف  .1 ىل  5الفرتة من ُعقدت ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ ، وحرض 2016سبمترب  7اإ
 مراقبا. 23دوةل واحدة غري عضو ودوةل عضوا و  69 ادلورة

طار البند .2 نفاذ حق املؤلف يف  ندا لوثريينجني، كبرية املديرينالس يدة أأماافتتحت  من جدول الأعامل، 1 ويف اإ دارة اإ اإ
ادلورة ورحبت ابللجنة وشّددت  نو  أأفريقيا،ب  ( CIPC) الفكريةلجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية التابعة ل  لكية الفكريةوامل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وأأشارت الرئيسة  عىل قمية اللجنة وهيالكها ادلامعة من حيث الإرشاد ونرش املعرفة يف جمال اإ
ىل التحالفات اليت أأقميت بني أأعضاء اللجنة عىل مدى الس نوات املاضية يغور مودلوفان، ال بقي و . عىل وجه اخلصوص اإ س يد اإ

ىل ذكل، انتخبت اللجنة الس يدة ، يف منصبه كنائب للرئيسالبعثة ادلامئة مجلهورية مودلوفايف  ولالأ سكرتري ال  ضافة اإ . واإ
 انئبة للرئيس.عنية ششؤون امللكية الفكرية والويبو يف البعثة ادلامئة لأملانيا، امل ستشارة امل ابميال فييل )أأملانيا(، 

زاء املعلومات الوافرة اليت مت تقامسها خالل ادلورة احلادية وأأب .3 دى الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، تقديره اإ
زاء  ذاكء الاحرتام لها من برانمج العمل  متكنيعرشة واإ نفاذ امللكية الفكرية واإ من تناول املوضوعني املعقدين املمتثلني يف اإ

املوجه اليت اسرُتشد فهيا مجيعا بهنج الويبو  القضاايوجامعية، وخبصوص طائفة واسعة من مناظري خمتلفة، وبطريقة جد بناءة 
، املدير العام املساعد مينيليك أألميو غيتاهونالس يد أأعامل التمنية. وأأعر   أأجندةمن  45 التمنية واملرتخس يف التوصيةحنو 

الأعضاء عىل مشاركهتا املتواصةل والوثيقة يف معل اللجنة دلول ل ، عن الشكراملسؤول عن قطاع القضااي العاملية يف الويبو
 والأنشطة ذات الصةل اليت تضطلع هبا الأمانة.

طار البند .4 (، مع تعديل WIPO/ACE/11/1 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة جدول الأعامل )الوثيقة 2 ويف اإ
 .ليصبح كام ييل: "افتتاح  ادلورة وانتخا  انئب للرئيس" 1 البند
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طار البند ويف .5 من جدول الأعامل، وافقت اللجنة عىل أأن يشارك يف دورهتا احلادية عرشة مراقبني مؤقتني وهام  3 اإ
 رشكة حتالف ماكحفة القرصنة السمعية البرصيةو (OECD) منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي

(AAPA Ltd). 

طار البند .6  (.WIPO/ACE/10/26خص رئيس دورهتا العارشة )من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مل 4 ويف اإ

ىل البياانت الافتتاحية اليت أأدلت هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .7  ،اجملموعة ابء، و واس متعت اللجنة اإ
بدلان أ س يا وعة أ س يا واحمليط الهادئ، ومجم بدلان ومجموعة ،واجملموعة الأفريقية ،ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق

وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وفد الربازيل ووفد املكس يك ووفد السودان و ، و الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية
 .بياان كتابيا ش بكة العامل الثالث ممثةل تقدمو فيه. 

ّوج لها اللجنة تكتيس تر وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واعترب أأن الأنشطة اليت  .8
ن أأعضاء مجموعته اضطلعوا حبمالت لإذاكء الوعي من  أأمهية ابلغة يف تعممي امللكية الفكرية وتعزيزها. وقال، يف هذا الس ياق، اإ

ومؤمترات. وأأضاف ف وذكل من خالل تنظمي عروض وحلقات معل أأجل نرش وتعزيز الاحرتام للملكية الصناعية وحق املؤل
ليت بدأأت املنطقة فعال العمل فهيا التدريب عىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية محلاية القدرة الإبداعية أأن من امليادين ا

نفاذ عىل  ، فضال عن التحقيق يف حالت التعدي والانهتاك يف جمال امللكية امجلريكصعيد ال وحتفزي الإبداع والوقاية والإ
ىل أأن اجملموعة شاركت بنشاط يف نقاشات ادلورة العارشة، وأأيدت بنودا اقرتحت الوفود  الفكرية ومقاضاة مرتكبهيا. وأأشار اإ

دراهجا يف برانمج العمل، وأأبدت اهامتما خاصا نفاذ وحيال تقامس حيال كيفية تكثيف وحتسني املساعدة التقنية املرتبطة  اإ ابلإ
ريب. وأأفاد بأأن اللجنة س تكون قادرة، أأثناء لأنشطة التداليت تقدهما الويبو مع وادلتكوين الكفاءات التجار  املتعلقة خبدمات 

ملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل اب اخلاصةادلورة احلادية عرشة، عىل اس تعراض التجار  الوطنية 
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل  ساءة اس تعامل صياغة قوانني الإ اإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامت جراءات الإ ورأأى الوفد أأن ذكل  مع أأولوايت ادلول الأعضاء.عية الأمع يف احلس بان والتوافق اإ
ىل تبادل الأفاكر بني أأعضاء اللجنة. كام أأعر  عن رغبته يف  الأمهية يف غايةميثّل موضوعا  وأأبدى اهامتمه يف الاس امتع اإ

ت بناءة ششأأن خدمات تكوين الكفاءات وادلمع اليت تقدهما الويبو عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لأنشطة املشاركة يف نقاشا
ن التمنية ذات الصةل وولية اللجنة. ومىض يقول  أأجندةواملسؤولني الوطنيني طبقا لتوصيات التدريب املوهجة للواكلت  اإ

ومتعدد اجلوانب، من قبيل العمل  همملها، مما يتيح تناول موضوع اجملموعة ترحب ابلنسق املرن اذلي تطبقه اللجنة يف مع 
نفاذ امللكية الفكرية مسأأةل  نفاذ، من زوااي خمتلفة. وأأعر  عن الفهم املشرتك لأعضاء مجموعته واذلي مفاده أأن اإ اخلاص ابلإ

ن الهدف من  ينبغي تناولها يف س ياق املصاحل الاجامتعية الأمع وخصوصا الشواغل الإمنائية املنحى. وعليه اس تطرد قائال اإ
نفاذها هو الإسهام يف تشجيع الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها  حتقيقا للمنفعة حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

 . واس تنتج من ذكل أأن تعزيز الوزن بني احلقوق والالزتامات يسهم يفجية ومس تخدمهيانتجي املعارف التكنولو مل  املتبادةل
 تدعمي الرفاه الاجامتعي والاقتصادي لبدلان مجموعته.

نفاذ وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وأأكّد جمددا عىل  .9 الأمهية اليت يولهيا للجنة واملوضوع اذلي تُعىن به، وهو اإ
نفاذ فعاةل ومتوازنة، من حتقيق ن تكل احلقوق لن تمتكّن، بدون أ ليات اإ هدفها الأسايس وهو  حقوق امللكية الفكرية. وقال اإ

نفاذ ميثّل موضوعا  يتناوهل لك أأعضاء الويبو ينبغي أأن الإسهام يف التمنية من خالل تشجيع الابتاكر وحاميته. وأأضاف أأن الإ
مصلحة عامة أأاي اكن مس توامه الإمنايئ. وأأبدى اعرتاف اجملموعة ابء بأأن بدية، كام ينبغي هلم مواصةل الالزتام به واعتباره 

نفاذ الفعالصعوابت  وذلكل رأأى أأن من املهم اس تخالص تمكن غالبا يف تطبيقه وليس يف القوانني واللواحئ يف حد ذاهتا.  الإ
ادلروس من جتار  الغري وأأن اللجنة يه احملفل املناسب للقيام بذكل. وأأعر  عن رضا اجملموعة ابلطبيعة املتوازنة لربانمج 

ىل الروح معل ادلورة احلادية عرشة. وأأفاد بأأن الق منا تبلور الاهامتم اذلي تبديه ادلول الأعضاء وتشري اإ امئة املطوةل للعروض اإ
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الإجيابية اليت ميكن للجنة العمل يف  ظلّها. وبناء عليه رحب الوفد ابجملموعات املوضوعية اليت اتُفق علهيا يف ادلورة العارشة 
 للجنة.

وأأكّد الأمهية اليت تولهيا اجملموعة لعمل اللجنة، مبا يف  والبلطيق مجموعة بدلان أأورواب الوسطىوحتدث وفد لتفيا ابمس  .10
ن اجملموعة تقّر ابلتحدايت املتعددة اليت تواهجها ادلول الأعضاء  نفاذ. وقال اإ ذكل الطائفة الواسعة من املوضوعات املرتبطة ابلإ

طار قانوين مناسب وانهتاء ابلمتكني من ا نفاذ، انطالقا من وضع اإ جراءات ملموسة يف امليدان، مثل ماكحفة يف جمال الإ ختاذ اإ
نفاذ  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من خالل محالت خمتلفة تس هتدف عامة امجلهور. وأأضاف أأن اإ انتشار املنتجات املقدّلة أأو اإ

ىل التمنية الاجامتعية والثقاف حقوق امللكية الفكرية يُ  جيابية ابلنس بة اإ وأأفاد بأأن ية والاقتصادية. دث، يف رأأي اجملموعة، أ رارا اإ
نفاذ تكل احلقوق ميثّل، عىل الصعيد الترشيعي، معلية معقدة تس تغرق وقتا طويال وتشمل عدة هيئات  اجملموعة لحظت أأن اإ

حكومية خمتلفة الاختصاصات جيب أأن تعمل مع بعضها البعض وتتعاون من أأجل ضامن تسوية رسيعة للمنازعات وحالت 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف امليدان ميثّل معلية مطوةل ومعقدة تس توجب التعدي عىل حقوق املل  كية الفكرية؛ وأأن اإ

وأأبدى رأأي اجملموعة  .زم لتغيري عادات الناس وعقلياهتمالكثري من املوارد لتنفيذ املس توايت العديدة من الإجراء الناحج والال
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وأأبدى أأمل يكتسب جاذبيت اذلي مفاده أأن نظام امللكية الفكرية ه وفعاليته حسب مس توى اإ

نفاذ امللكية الفكرية. وأأعر  عن رسور  اجملموعة يف أأن يساعد تبادل التجار  ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات يف جمال اإ
ليه ششأأن برانمج العمل خالل ادلورة العارشة، وعن تطل  ىل العروض اجملموعة حيال التفاق اذلي مت التوصل اإ عها اإ

واملناقشات حول بنود برانمج العمل املذكور. وأأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن عدد املتحدثني، اذلين ميثلون لك املناطق اجلغرافية، 
نفاذ امللكية الفكرية من اهامتم وأأمهية، و  منا يربهن عىل ما يوىل لإ أأعاد تأأكيد الزتام اجملموعة بعمل اللجنة، كام يدل عليه عدد اإ

 ابملشاركة البناءة.الزتاهما لعروض املقدمة من أأعضاهئا، و ا

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعر  عن تقديره لدلول الأعضاء وأأحصا  املصاحل ممن تقامسوا جتارهبم  .11
ىل  معرفة املزيد عن خالل ادلورة احلادية عرشة )مبا يف ذكل أأعضاء اجملموعة الأفريقية(، عىل العروض املقدمة، وتطلع اإ

ىل اختالف  نفاذ امللكية الفكرية، ابلنظر اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ورأأى أأنه ل يوجد حل واحد اكف لإ موضوع اإ
مس توايت التمنية و العجز املوجود يف الكفاءات واختالف الثقافات والأطر التنظميية بني ادلول الأعضاء يف الويبو. ويف هذا 

زاء املشاركة يف اللجنة والقامئ عىل تبادل ترجيب اجملموعة الأفريقية الس ياق، أأعر  عن  ابلهنج العميل واملوضوعي املُتبع اإ
املعلومات وتقامس التجار  واملامرسات الوطنية مما يتيح مجموعة زاخرة من اخليارات والأنشطة وال ليات اليت ميكن لدلول 

ذاكء الاحرتام للملك  نفاذ حقوق امللكية الفكرية والتصدي حلالت التعدي عىل تكل الأعضاء اس تخداهما من أأجل اإ ية الفكرية واإ
ىل العروض اليت من شأأهنا أأن تتناول بقدر وافر تشجيع  احلقوق، ل س امي يف صفوف الش با . وأأبدى تطلع اجملموعة اإ

التعلمي واملعرفة والوعي، جمالت أأن الابتاكر والإبداع لأغراض المنو الاجامتعي كأداة لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ذكل 
، يف أ خر املطاف، عنارص هممة لإذاكء الاحرتام يهسلسةل القمية اعدة التقنية، والفرص املتاحة ومس توى الشمولية يف واملس

التمنية يف املسعى  أأجندةمن توصيات  45وأأعر  حتديدا عن أأمل اجملموعة الأفريقية يف أأن تُنفذ التوصية  للملكية الفكرية.
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وأأبدى ترحيب اجملموعة الأفريقية ابملؤمتر ادلويل  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية أأو اإ ىل اإ الرايم اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية   17حتفزي الابتاكر والإبداع"، اذلي س ُيعقد يف ش نغهاي ابلصني يويم  –املعين "ابإ
وفرص تعاون مفيدة لإذاكء  امعلومات وأأفاكر . وأأفاد بأأنه ل شك دلى اجملموعة يف أأن يوفر ذكل املؤمتر 2016 نومفرب 18و

 الاحرتام للملكية الفكرية من خالل حتفزي الابتاكر والإبداع.

 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأكّد جمددا عىل أأن اللجنة ملكّفة، مضن وليهتا، .12
نفاذ امللكية الفكرية، وأأعر  عن توقعه أأن تكون املساعدة التقنية  ابلضطالع بأأنشطة املساعدة التقنية والتنس يق يف جمال اإ

نفاذ امللكية الفكرية متوافقة مع روح التوصية  ىل تناول  أأجندةمن  45اليت تقدهما الويبو يف جمال اإ التمنية، اليت تدعو الويبو اإ
ن اجملموعة وخصوصا الشواغل الإمنائية املنحىحل الاجامتعية الأمع، يف س ياق املصانفاذ الإ  أأنه راخسا ب اعتقادا تعتقد. وقال اإ

نفاذها ينبغي محل والإسهام، يف الوقت ذاته، يف نقل يف تشجيع الابتاكر التكنولويج الإسهام اية حقوق امللكية الفكرية واإ
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ىل جي املعارف التكنولوجية ومس تخدمهياحتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتالتكنولوجيا ونرشها  رفاه الاجامتعي ال وبطريقة تؤدي اإ
ىل حتقيق والاقتصادي و  نفاذ أأفاد بأأنه أأصبح من املهم، بناء عىل ذكل، أأن تتناول الويبو و  التوازن بني احلقوق والالزتامات.اإ اإ

نفاذ مع أأهدا ليه  7ف املادة حقوق امللكية الفكرية عىل حنو أأمشل لضامن متايش وسائل ذكل الإ من اتفاق تريبس، كام تدعو اإ
ن اللجنة اتفقت، يف دورهتا العارشة، عىل النظر يف أأربع مجموعات  أأجندةمن  45 التوصية الويبو ششأأن التمنية. ومىض يقول اإ

أأضاف أأنه و موضوعية رئيس ية. ولكن تبنّي هل من جدول الأعامل أأن عنارص برانمج العمل مل تُمنح القدر نفسه من الأولوية. 
س امي موضوع تبادل املعلومات حول  ُخّصص، يف رأأي اجملموعة، وقت حمدود جدا ملناقشة البند الثالث من جدول الأعامل، ل

نفاذ امللكية الفكرية مبا يراعي  اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبوالتجار  الوطنية  مواطن املرونة يف جمال اإ
نفاذومس توى التمنية  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ ن اجملموعة المتست من واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ . واس تطرد قائال اإ

ساءة اس تعامل حقوق تجىل هبا دمي عرض عن الطريقة اليت ي الأمانة تق اس تخدام مواطن املرونة وتتجىل هبا تدابري الوقاية من اإ
ن اجملموعة ترى أأن تقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس عية اليت تقوم هبا. امللكية الفكرية يف أأنشطة املساعدة الترشي  وقال اإ

ىل جحم حمدود من العينات ومل ميثّل بطريقة اكفية البدلان  17 والربانمج من قبل شعبة الويبو املعنية ابلرقابة ادلاخلية استند اإ
جُيرى اس تعراض للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال  النامية والبدلان الأقل منوا. وابلتايل أأبدى رغبة اجملموعة يف أأن

نفاذ امللكية الفكرية، مما ينبغي أأن يصبح جزءا من معل اللجنة املقبل. وأأضاف أأنه جيب، يف رأأي اجملموعة، توفري تدريب  اإ
نفاذ امللكية الفكرية من حتديد التوازن امل  ناسب بني مصاحل أأحصا  احلقوق اكف لضامن متكّن املؤسسات احلكومية املعنية ابإ

ومصاحل امجلهور معوما، حسب لك حاةل. وأأوحض أأن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ المتست من الأمانة أأن تعرض لك 
كام عرض اقرتاح اجملموعة ادلاعي مواد التدريب وتكوين الكفاءات يك تس تعرضها ادلول الأعضاء يف دورات اللجنة القادمة. 

ىل أأن تناق نفاذ اإ جراءات اإ ش دورات اللجنة املقبةل القضية املهمة املمتثةل يف كيفية تناول مسائل الس ياسة العامة الأوسع يف اإ
امللكية الفكرية. وأأعلن أأن أأعضاء اجملموعة س يقدمون مداخالت أأثناء مناقشة بنود حمددة من جدول الأعامل، وأأبدى تطلعه 

ىل الإسهام يف مناقشات اللجنة وأأمهل يف أأ   ن تكون هذه ادلورة تثقيفية وتوجهيية.اإ

وأأوىل أأمهية كبرية للعمل اذلي  مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد طاجيكس تان ابمس  .13
من تأأثري مزتايد عىل املس هتلكني ومشاريع حقوق امللكية الفكرية  ىل ما ختلّفه حالت التعدي عىلوأأشار اإ  ،تنجزه اللجنة

ن ذكل التأأثري ابت جلياعىل حد سواء، الأعامل  . وأأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن اللجنة س تتيح منصة ملناقشة وتقامس وقال اإ
نفاذ امللكية الفكرية. وأأوحض رأأي اجمل موعة التجار  الوطنية خبصوص التحدايت اليت تواهجها احلكومات ومشاريع الأعامل يف اإ

قلميي والعاملي. وأأعر   نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيدين الإ ماكن الويبو أأن تؤدي دورًا حاسامً يف جمال اإ اذلي مفاده أأنه ابإ
اتحة خدمات التدريب وتكوين الكفاءات للسلطات املعنية  أأيضًا عن أأمل اجملموعة يف أأن تبذل الويبو مزيدًا من اجلهود يف اإ

نفاذ امللكية الفك ن اجملموعة قد ابإ نفاذ امللكية الفكرية. وقال الوفد اإ ذاكء وعي امجلهور ابملسائل املتعلقة ابإ ىل جانب اإ رية، اإ
نفاذ امللكية الفكرية يزيد من القدرة عىل الابتاكر وأأنه ينبغي لهذا الهنج أأن يتسق مع نقل التكنولوجيا،  لحظت أأن تشجيع اإ

ىل زايدة الرفاه الاجامتعي والاق  تصادي مع ضامن توازن بني احلقوق والالزتامات. وأأبدى الوفد الزتام اجملموعة مما يؤدي اإ
جيابية يف حتقيق الأهداف املشرتكة.  املتواصل واس تعدادها للمسامهة بروح اإ

امللكية الفكرية وعىل أأمهية اتباع هنج متوازن ملعاجلة  التعدي عىلوأأكد وفد الربازيل عىل الطبيعة ادلينامية لظاهرة  .14
لقضية املعقدة. وأأوحض دور اجمللس الوطين ملاكحفة القرصنة واجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية يف تنس يق الأنشطة الوطنية هذه ا

نفاذ امللكية الفكرية يف الربازيل، ويف تنفيذ خطة الربازيل الوطنية ملاكحفة القرصنة والتقليد وغري ذكل من حالت  اخلاصة ابإ
. 2016-2013 ية. ورشح الوفد احملاور الثالثة اليت تقوم علهيا اخلطة الوطنية، واليت تغطي الفرتةالتعدي عىل امللكية الفكر 

جراء حبوث ودراسات لإرشاد املناقشات حول الأثر  ىل التوعية، واإ ن أأولها هو التعلمي، اذلي يشمل الأنشطة الرامية اإ وقال اإ
نشاء حوافز دلمع الابتاكر واملقاوةل. أأما احملور الاقتصادي والاجامتعي للقرصنة والتقليد. وأأضاف أأن احملو  ر الثاين يمتثل يف اإ

نفاذ، مبا يف ذكل الثالث فيتجىل، حسب رأأيه، يف  نفاذ احملليني وتدريهبم. وأأكد الوفد عىل أأمهية الإ تكوين كفاءات موظفي الإ
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رشاك القطاع اخلاص، اإ  نفاذ امللكية الفكرية عىل مجيع مس توايت احلكومة واإ ىل جانب التعاون مع بدلان أأخرى لتقامس تنس يق اإ
 التجار  وتناول القضااي العابرة للحدود.

نفاذ حق املؤلف وقد أأنشأأ، يف  .15 ىل أأن بدله يويل أأمهية كبرية لإ ، أأمانة تُعىن 2015 ديسمرب 17وأأشار وفد املكس يك اإ
رشاك مجيع الأطراف املهمتة مبجال الثقافة. وأأبلغ عن خمتلف الأن  شطة اليت يضطلع هبا املعهد الوطين حلق ابلثقافة هبدف اإ

دراج فصل عن حق املؤلف يف INDAUTORاملؤلف ) ىل اإ ذاكء الاحرتام حلق املؤلف. وتطرق، ابلأخص، اإ ( من أأجل اإ
طفال ممن ترتاوح أأعامرمه Autorínكتا  مدريس يتناول الرتبية املدنية والأخالقية، وهو دليل يمل عنوان  ، ويرشح للأ

عداد ملصقات  12وأأعوام  6بني  عامًا املفاهمي الأساس ية حلق املؤلف ورشوط تسجيل املصنفات دلى املعهد املذكور، واإ
عالمية بنسق برايل وبلغات الشعو  الأصلية، ومواد تروجيية لإذاكء الوعي يف قاعات السيامن،  تُعلق يف اجلامعات، وكتيبات اإ

نشاء  الهيئة املكس يكية لس تعراض حق املؤلف، وتنظمي عدة مسابقات وطنية وتنظمي محالت توعوية يف الأحياء اجلامعية، واإ
طالق لعبة أألواح تثقيفية حتمل امس  ىل جانب اإ عن حق املؤلف، والاضطالع بأأنشطة تكوين الكفاءات، اإ

My First Work – My First Registration. 

نفاذ وتوعية ن بدله يويل أأمهية كبرية ملسأأ اإ وفد السودان وقال  .16 ىل تعممي خمتلف جوانب امللكية امجلهور واإ ليت الإ نه سعى اإ
ىل أأمهية هذه املسأأةل، بفتح مكتب وكيل خاص يُعىن ببحث الشاكوى املتعلقة حبالت  الفكرية. وأأوحض أأن بدله ابدر، ابلنظر اإ

يف منازعات امللكية الفكرية. وأأضاف أأنه أأتيحت أأيضا مكتبة خمصصة للملكية الفكرية وحممكة تتوىل الفصل  التعدي عىل
امللكية الفكرية. وذكر الوفد أأن بدله قد اختذ تدابري محلاية املس هتلكني وأأاتح معلومات تتعلق ابمللكية الفكرية مجليع القطاعات 

نه مت، عالوة عىل ذكل، تنظمي حمارضات ودروس يف اجلامعات وتشجيع الطال   والوالكء واملوظفني واملقاولني. ومىض يقول اإ
بدعني عىل مراعاة امللكية الفكرية كام جيب وطنيا ودوليا عىل حد سواء. كام أأبلغ الوفد اللجنة بأأن بدله قد أأنشأأ اخملرتعني وامل 

مركزا خاصا محلاية امللكية الفكرية وتشجيعها، وهو مركز يقدم مشورة ودورات تدريبية جمانية مجليع القطاعات لمتكيهنا من 
 قرتنة هبا.ادلفاع عن امللكية الفكرية واحلقوق امل

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحب ابلتقدم احملرز يف برانمج معل  .17
ىل أأن بند جدول الأعامل اجلديد اذلي يركّز عىل ادلول يمكّل، عىل حنو متوازن، البنود القامئة من جدول  اللجنة، مشريًا اإ

ىل اس تالم عدد كبري من املساهامت من ادلول الأعضاء وأأعر  عن الأعامل املنصبة عىل القضااي. و  أأشار الوفد مع الارتياح اإ
ىل تلقي العروض واملناقشة التفاعلية بني ادلول العارضة وغريها من ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصا  املصاحل. وأأبدى  تطلعه اإ

نفاذ امللكية الفكرية عىل حنو بناء احرتامه للجنة يف هممهتا ابعتبارها منتدى ملناقشة خمتلف التج ار  والس ياسات يف جمال اإ
ىل  واسترشايف، كام رحب بتوس يع نطاق تبادلت الرأأي املفيدة واحملفزة اليت طبعت جلسات معل اللجنة. وأأعر  عن تطلعه اإ

ذاكء الاحرتام للملكية تبادل املعلومات عن التجار  الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية املتعلقة ابإ 
س امي الش با ، وأأشاد ابرتفاع عدد املبادرات املس تلمة من أأاكدميية الويبو وادلول  الفكرية يف صفوف امجلهور عامة، ل

ىل اهامتمه اخلاص ابملبادرات اليت تشجع احرتام حقوق امللكية الفكرية وتعزز الوعي الثقايف هبا. وتناول  الأعضاء. وأأشار اإ
 أأجندةادرات التدريب الوطنية اليت تُتخذ بدمع من الويبو وشّدد عىل دمعه للك مبادرة تتسق مع توصيات قصص جناح مب

عداد الوثيقة اليت تتناول أأنشطة الويبو اخلاصة ابلتدريب وتكوين  مانة عىل اإ التمنية وولية اللجنة، وأأعر  عن شكره للأ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. و  ىل الكفاءات يف جمال اإ قلميية، و اإ ىل التجار  الوطنية والإ ىل الاس امتع اإ أأعر  عن تطلعه اإ

منظور خبري الويبو الاستشاري. ورأأى الوفد أأن ارتفاع عدد املساهامت املس تلمة خبصوص جدول الأعامل املركّز عىل ادلول 
منا هو مؤرش عىل أأمهيته ابلنس بة لدلول الأعضاء يف الويبو، وأأبدى تأأييده للجنة يف مو  دراج هذا البند يف جداول اإ اصةل اإ

ىل تبادل جمد للمعلومات خبصوص التجار   الأعامل املقبةل. كام رأأى الوفد أأنه يلزم توفري املزيد من التشجيع قصد التوصل اإ
نفاذ الوطنية اليت  الوطنية املتعلقة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، وذكل لضامن مناقشة ممثرة حول صياغة قوانني الإ

نفاذ، مع أأخذ  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ تراعي مواطن املرونة، ومس توى التمنية، والاختالف يف التقاليد القانونية، واحامتل اإ
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مع أأولوايت ادلول الأعضاء. وكبديل ذلكل، اقرتح الوفد تقيمي أأمهية هذا البند  امتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافقاملصلحة الاج
 العمل.من بنود برانمج 

نفاذ امللكية الفكرية يكتيس أأمهية حامسة من منظور التمنية. ويف معرض  .18 ىل أأن اإ وأأشارت ممثةل ش بكة العامل الثالث اإ
بت ممثةل الش بكة عن قلقها من احامتل أأن تؤدي معظم العروض، يف أ خر بأأن الش بكة تتوقع اتباع هنج متوازن، أأعر  التذكري

ىل جدول أأعامل مفرط ششأأن اإ  نفاذ عىل التمنية والمتتع املطاف، اإ نفاذ امللكية الفكرية دون تسليط الضوء عىل أ رار ذكل الإ
اتحة جدول الأعامل وقتا اكفيا لبند برانمج العمل املتعلق ابملساع حبقوق الإنسان، وأأبدت أأسفها من عدم دة الترشيعية اليت اإ

 هذا الصدد. وانشدت ممثةل الش بكة ادلول الأعضاء واقرتحت أأن تقدم الأمانة وثيقة لإرشاد املناقشات يفتقدهما الويبو، 
نفاذ مع توصيات  التمنية ومع مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس.  أأجندةالعمل عىل ضامن متايش أأنشطة الأمانة املتعلقة ابلإ

اتحة  نفاذ ابإ ىل ضامن الشفافية يف أأنشطة الويبو اخلاصة بتكوين الكفاءات يف جمال الإ مجيع املواد للجمهور. ودعت كذكل اإ
ىل اتباع هنج متوازن وأأن تضمن خلو أأنشطة تكوين الكفاءات  كام المتست من الأمانة أأن تدعو خشصيات مرجعية ممن تدعو اإ

 من تضار  املصاحل.

طار البند  .19 ىل  5ويف اإ عرضا من عروض اخلرباء ششأأن خمتلف بنود برانمج  38من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
ىل  WIPO/ACE/11/4العمل )ورائق العمل من   .ني جامعيتنيت( ومناقش  WIPO/ACE/11/10اإ

طار بند برانمج العمل املعنون " .20 تبادل املعلومات حول التجار  الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت ويف اإ
الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش با  خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء 

أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها "عرضا ششأأن  11"، قُدم ما مجموعه الأولوايت الأعضاء التعلميية وغريها من
ىل الوثيقةوس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ، اليت حتتوي عىل ملخصات كتابية WIPO/ACE/11/4 ". وأأشري اإ

 للعروض اخلاصة هبذا املوضوع.

طار هذا البند عروضا  .21 عدادأأنشطة التوعية والتكوين"، من " ششأأنومشلت اجملموعة الأوىل املُقدمة يف اإ ادليوان  اإ
جل حتسني الالزتام بقوانني تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأ ؛ وششأأن "الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائر

عداد"، من الاس ترياد والتصدير يف الصني املبادرات املعنية ؛ وششأأن "دارة العامة للجامرك يف مجهورية الصني الشعبيةالإ  اإ
عداد"، من بتدريس امللكية الفكرية للش با  اليت أأطلقهتا مجهورية الصني الشعبية املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف  اإ

رفع مس توى الوعي حبامية حق املؤلف يف مرحليت التعلمي  -مدرسة حق املؤلف اليواننية ؛ وششأأن "الصني الشعبية مجهورية
عداد الابتدايئ والثانوي  .منظمة حق املؤلف اليواننية"، من اإ

 وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت من وفود أأملانيا والياابن واملكس يك وُعامن وسويرسا. .22

طار هذا البند عروضا ششأأن ومشلت اجملموعة الثا .23 عداد "جتربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهور"نية املُقدمة يف اإ ، من اإ
ذاكء الا"؛ وششأأن املكتب الهنغاري للملكية الفكرية : جتربة مكتب براءات مجهورية هبا يوزايدة الوعللملكية الفكرية حرتام اإ

عداد "لتفيا برامج التوعية اليت تضطلع هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف " ؛ وششأأنمكتب براءات مجهورية لتفيا، من اإ
عداد "ابراغواي  .املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي، من اإ

 وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت من وفدي ابكس تان وسويرسا. .24

طار هذا البند عروضا ششأأن  .25 اليت يقوم  والتوعية ابمللكية الفكريةف التثقيمحالت "ومشلت اجملموعة الثالثة املُقدمة يف اإ
عداد "مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني هبا ذاكء "؛ وششأأن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني، من اإ ىل اإ أأنشطة التوعية الرامية اإ

عداد "احرتام امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي رابطة موزعي الربامج معل "؛ وششأأن املكتب الكوري للملكية الفكرية، من اإ
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عداد رابطة س يغنال ببولندا؛ "والتوعية يف بولندا التليفزيونية )س يغنال( يف الهنوض ابمللكية الفكرية من خالل التثقيف ، من اإ
رشاف مجعية  قمية املوس يقى املسجةلب محةل توعية  -( NEXT BIG THING) وعرض بعنوان ""نيكست بيغ ثينغ" ابإ

طار الوثيقة، "املوس يقيني السويرسية عداد مجعية املوس يقيني السويرسية. ويف اإ ، عرضت WIPO/ACE/11/5 من اإ
 ."للتوعية ابمللكية الفكرية بني الش با  من خالل نظم التعلمي "مبادراة أأاكدميية الويبوأأاكدميية الويبو 

 ش بكة العامل الثالث. ممثةلوفود كولومبيا وُعامن والمين و من  وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت .26

طار بند برانمج العمل املعنون " .27 تبادل املعلومات حول التجار  الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية ششأأن  ويف اإ
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل "، س ياسات وأأنظمة اإ

 ثالثة مواضيع. مُجعت العروض مضن

طار موضوع " .28 نفاذ يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنيةويف اإ "، تقامست أأربع دول أأعضاء جتارهبا. ومشلت وظائف الإ
نفاذها يف الصني"العروض  عداد "حامية امللكية الفكرية واإ هورية الصني يف مج  ملكتب احلكويم للملكية الفكريةا، من اإ

ةل العليا للصناعة والتجارة واملديرية الوطنية حلق املؤلف بكولومبيا يف جمال امللكية السلطات القضائية للواك"؛ والشعبية
عداد ال"الفكرية نفاذ حقوق امللكية "يف كولومبيا؛ و واكةل العليا للصناعة والتجارة، من اإ املديرية الوطنية للملكية الفكرية تتوىل اإ

نفاذ يف مكتب "؛ و"الفكرية يف ابراغواي عداد "امللكية الفكرية يف الفلبني: أأفضل املامرسات والتحدايتوظيفة الإ ، من اإ
 .مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني

 ُعامن. دمداخةل من وفوتلت ذكل مناقشات مع  .29

طار موضوع " .30 نفاذ امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطينويف اإ "، أأبلغت مثان دول أأعضاء عن جتارهبا الوطنية: تنس يق اإ
عداد  ،"الكندي ملاكحفة الغش "رد املعامالت" لرد)ع( املزيفني مرشوع املركز" يف كندا؛  الشؤون العامليةوزارة من اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من خالل التعاون املؤسيس يف جمال س ياسات وأأنظمة "و التجربة الوطنية يف جورجيا ششأأن اإ

نفاذ امللكية الفكرية عداد "اإ الس ياسة الوطنية الهندية ششأأن حقوق امللكية "و؛ للملكية الفكريةمركز جورجيا الوطين ، من اإ
نفاذ والفصل يف القضااي -الفكرية  عداد "الإ دارة الس ياسات الصناعية والتطوير الصناعي، من اإ املبادرات "يف الهند؛ و اإ

عداد "الإيطالية ملاكحفة التقليد عىل الصعيدين الاسرتاتيجي والتنفيذي يطاليا  - - العامة ملاكحفة التقليداملديرية ، من اإ مكتب اإ
نفاذ حقوق امللكية يف ابكس تان"؛ وللرباءات والعالمات التجارية عداد "تنس يق اإ ؛ منظمة ابكس تان للملكية الفكرية، من اإ

نفاذ حقوق امللكية الصناعية يف الربتغال: جتار  املعهد "و عداد ، م"للملكية الصناعية وفريق ماكحفة الزتييف الربتغايلاإ ن اإ
، "ترتيبات الإمارات العربية املتحدة الترشيعية واملؤسس ية محلاية حقوق امللكية الفكرية"ة؛ وللملكية الصناعي الربتغايلاملعهد 

عداد  دور املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية "يف الإمارات العربية املتحدة؛ و معهد التدريب وادلراسات القضائيةمن اإ
نفاذ ا عداد مركز تنس يق حقوق امللكية الفكرية يف الولايت "مللكية الفكرية يف الولايت املتحدة الأمريكيةالفكرية يف اإ ، من اإ

 املتحدة الأمريكية.

دارة الس يد .31 نفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية يف مكتب  ةوتلت ذكل مناقشة جامعية ابإ روس لينش، مديرة قسم اإ
نفاذ امللكية  اململكة املتحدة للملكية الفكرية. وتناول املشاركون يف املناقشة التحدايت اليت واهجوها يف وضع أ ليات تنس يق اإ

الفكرية يف بدلاهنم والطريقة املناس بة اليت ينبغي انهتاهجا لإرشاك القطاع اخلاص. وتلت ذكل مناقشات مع مداخالت من وفود 
 اد ادلويل للفيديو.ممثل الاحتيرسا وُعامن والفلبني والمين و ش ييل واململكة املتحدة وسو 

طار موضوع " .32 "، مشلت عروض ادلول أ ليات لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةلويف اإ
نشاء حمامك للملكية الفكرية يف ابكس تان"الأعضاء الست عن جتار  أأنظمهتا القضائية ما ييل:  عداد "اإ منظمة امللكية ، من اإ

عداد املعهد الربتغايل للملكية الصناعية؛ و"جتربة حممكة امللكية الفكرية الربتغالية"؛ والفكرية يف ابكس تان جتربة حمامك "، من اإ



WIPO/ACE/11/11 
8 
 

عداد "الاحتاد الرويس عداد "فريقياأأ جتربة جنو  "؛ واحملمكة العليا لالحتاد الرويس، من اإ القايض لويس هارمز، انئب ، من اإ
، "جتربة احملمكة املركزية التايلندية للملكية الفكرية والتجارة العاملية"ا؛ وسابقالعليا يف جنو  أأفريقيا الاس تئناف رئيس حممكة 

عداد  نلكرتا وويلز: "؛ واملركزية للملكية الفكرية والتجارة العامليةاتيلند حممكة من اإ احملامك املتخصصة يف امللكية الفكرية يف اإ
ع"حممكة شؤون امللكية الفكرية  عن احملامك عرضنياملراقبون دم وق. لإنلكرتا وويلزة الفكرية داد حممكة شؤون امللكي، من اإ

، 2016 يف أأبريلغرفة التجارة ادلولية صادر عن تقرير ششأأن عرض املتخصصة يف امللكية الفكرية: القضائية  والوحدات
ادلولية  جنيف( يف دراسة مشرتكة ملركز ادلراسات املقال الرئييس للأس تاذ جاك دي ويرا )جامعةششأأن وعرض أ خر 

 .2016 نرُشت يف مارس (ICTSD( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )CEIPIللملكية الفكرية )

دارة الأس تاذ  .33 كوادور  دي ويراوتلت ذكل مناقشة جامعية ابإ والولايت ومع مداخالت من وفود الربازيل وكولومبيا واإ
 ش بكة العامل الثالث. ممثةلاملتحدة الأمريكية و 

طار ويف  .34 تبادل املعلومات حول التجار  الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما عن "برانمج العمل بند اإ
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية  الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ

نفا جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ ذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول واحامتل اإ
مجموعة بدلان أأمرياك  ابمسمداخةل من وفد ش ييل ذكل مناقشات مع وتلت ، مل تدل ادلول الأعضاء بأأي عروض. "الأعضاء

نفاذ امللكية الفكرية فهيا  المتس، الالتينية والاكرييب عداد وثيقة عن املساعدة الترشيعية املقدمة يف جمال اإ لأغراض من الأمانة اإ
عالميةوفدا الربازيل وُعامن، ووافقت  الالامتس ذكل. وأأيد للجنةادلورة الثانية عرشة  عداد وثيقة اإ  العملية تبنّي  الأمانة عىل اإ

ليه )اجلزء الثالث من اتفاق تريبس(، واملبادئ اليت تقدم من خاللها املساعدة الترشيعية، والإطا ر القانوين اذلي تستند اإ
 .فهيااملطبقة 

طار  .35 "تبادل القصص الناحجة ششأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من  برانمج العمل عنبند ويف اإ
اكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الو

اليت تقوم هبا الويبو يف جمال بو "أأنشطة التدريب وبناء القدرات ، عرضت أأمانة الوي "التمنية وولية اللجنة أأجندةاملعنية من 
ذاكء الاحرتام ل  طار أأنشطة اإ اكت ت جلنة الرش ومضموهنا وشلكها. وقدم بناء القدراتلملكية الفكرية"، مبا يتيح حملة عامة عن اإ

"، وأأعقهبا عرض املنظمة جتربة جنو  أأفريقيا يف جمال أأنشطة بناء القدرات والتدريب" وامللكية الفكرية يف جنو  أأفريقيا
قلميية للملكية الفكرية عن " م من الويبو لأغراض الأنشطة التدريبية الأفريقية الإ جتار  املنظمة : بناء القدرات وادلمع املقدَّ

هنج متوازن موّجه لإذاكء احرتام امللكية  عرضًا عن " وأأخريًا، قدم القايض لويس هارمس ".الأفريقية للملكية الفكريةالإقلميية 
نفاذ امللكية الفكرية نفاذ امللكية املتبع املتوازن "، مناقشًا الهنج الفكرية وخاصة اإ زاء اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية واإ زاء اإ اإ

اجلهاز تكل اليت تس هتدف ابلأخص نامية، والقدرات والتدريب من جانب أأمانة الويبو يف البدلان ال يف أأنشطة بناء الفكرية 
نفاذ   مداخالت من وفدي الفلبني واملكس يك.القوانني. وتلت ذكل مناقشات مع القضايئ وموظفي اإ

ذاكءيف جمال  لكفاءاتتكوين اأأنشطة ب اخلاصةامن جتارهبا القطرية الأردن وعُ والياابن و وعرضت وفود السلفادور  .36  اإ
 مداخةل من وفد املكس يك.ية الفكرية. وتلت ذكل مناقشة مع لملك الاحرتام ل 

ىل تقامس املزيد من التجار  الوطنية خبصوص برانمج معل ادلورة احلادية عرشة، عرض  .37 واس تجابة دلعوة الرئيسة اإ
الفكرية التابعة لوزارة الثقافة يف المين مس تجداهتام يف لك من املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ومديرية املصنفات وامللكية 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  جمال اإ
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طار البند  .38 أأحدث أأنشطة الويبو ششأأن  WIPO/ACE/11/2 من جدول الأعامل، عرضت الأمانة الوثيقة 6ويف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية التمنية، والهدف  أأجندةمن  45 واملزيانية، والتوصية، اليت اسرُتشد فهيا ابلربانمج يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية". وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف تكل  الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اإ
 الوثيقة.

طار البند  .39 ة عرشة، يف املوضوعات من جدول الأعامل، وافقت اللجنة عىل مواصةل النظر، يف دورهتا الثاني 7ويف اإ
 التالية:

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

 الأولوايت؛ من

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

، مع الرتكزي عىل صياغة تبادل املعلومات حول التجار  الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبوو  -
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

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

 التمنية وولية اللجنة.

ادلورة الثانية عرشة ومضن البند الثاين من برانمج العمل، واقرتح وفد مجهورية كوراي أأن يشاطر غريه من الوفود، يف  .40
نرتنت.  جتاربه اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية املوضوعة بغرض التصدي لنتشار السلع املقدّلة عىل الإ

 ]هناية الوثيقة[


