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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
 2015 نومفرب 25ٕاىل  23جنيف، من 

 
 

 االستشارية المعنية باإلنفاذالعمل المقبل للجنة 

 أ�مانة ٕا�دادمن 
 

، �ىل مبدٔأ اتباع هنج 2003وافقت اللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ (اللجنة)، يف دورهتا أ�وىل املعقودة يف �ام  .1
0Fوٕادراج عروض اخلرباء يف دوراهتا موضوعي يف معلها،

1. 

للجنةملخص رئيس ا�ورة التاسعة من مرشوع  45وتعدد الفقرة  .2
1F

�قرتا�ات الثالث املتبقية �ىل طاو� املناقشات  2
اس�تعراض ٔأ�شطة ٕاذاكء الوعي �وس�ي� ٕالذاكء ��رتام حلقوق امللكية الفكرية، ال س�� من ٔأ�ل النظر فهيا مس�تقبال، ويه: "

ا�دة التقنية اليت تقد�ا الوارد يف املرفق أ�ول)، و"مناقشة حول �يفية �كثيف وحتسني املس" (يف ٔأوساط التالمذة والطلبة
لفكرية" (الوارد "ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية ا الويبو يف جمال إالنفاذ" (الوارد يف املرفق الثاين)، و

 ).الثالث رفقامليف 

عمل املقبل للجنة ، ٕاىل تقدمي اقرتا�اهتا �شأٔن ال2015ٔأ�ريل  23، الصادر يف 8423ودعت أ�مانة مبوجب التعممي رمق  .3
، و�حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه ش�ييل والفلبنيوفود العارشة. وقد وردت اقرتا�ات من لينظر فيه �الل ا�ورة 

 وبيان دمع من وفد املكس�يك (�رد مجيعها يف املرفق الرابع).

                                                
 ?http:// www. wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp، املتا�ة �ىل الرابط: WIPO/ACE/1/7 Revمن الوثيقة  16الفقرة   1

doc_id=17452 
، املتا�ة �ىل الرابط: WIPO/ACE/9/29 PROV الوثيقة   2

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=272197 
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من �قرتا�ات املقدمة من ا�ورة وجيدر التذكري ٔأيضا بأّٔن أ�مانة ٔأ�دت، ٔ�غراض ا�ورة الثامنة للجنة، مجمو�ة  .4
الثانية ٕاىل ا�ورة السابعة للجنة خبصوص العمل املقبل، مع تقيمي �ري رمسي ملدى تناول اللجنة لت� �قرتا�ات �الل ت� 

 2F3.ا�ورات

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .5
 مبضمون هذه الوثيقة ومرفقها.

[تيل ذ� املرفقات] 

                                                
ل املقبل للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ" متا�ة �ىل املوقع التايل: املعنونة "حتليل اقرتا�ات العم WIPO/ACE/8/3الوثيقة   3

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216331. 
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ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

اس�تعراض أٔ�شطة ٕاذاكء الوعي �وس�ي� ٕالذاكء ��رتام حلقوق امللكية الفكرية، ال س�� يف أٔوساط التالمذة 
 والطلبة

 اقرتاح من ا�مو�ة �ء

�ستشارية املعنية �ٕالنفاذ، ٔأن من املفيد العودة �رى ا�مو�ة �ء، ف� يتعلق بوضع �ر�مج معل ل�ورة العارشة للجنة  .1
): "ٔأ�شطة التعلمي WIPO/ACE/1/1 من الوثيقة 13ٕاىل حمور اكنت أ�مانة قد اقرتحته �الل دورة اللجنة أ�وىل (الفقرة 

من  21 (الفقرة 2005واعمتدت اللجنة مسأٔ� التعلمي وٕاذاكء الوعي مكحور �ورهتا الثالثة يف �ام  وٕاذاكء الوعي".
من  11(الفقرة  ٔأمهية مواص� التعلمي ورفع الوعي)، واكن من بني نتاجئها التشديد �ىل WIPO/ACE/2/13 الوثيقة
 ).WIPO/ACE/4/2 الوثيقة

�الل ا�ورة الثانية والثالثني للجمعية العامة للويبو، ٔأعربت ا�ول أ�عضاء �ٕالجامع عن تقد�رها الختيار ذ� و  .2
 WIPO/ACE/3/2من الوثيقة  2(الفقرة  ة الثالثة، وّجشعت اللجنَة �ىل مواص� معلهااحملور �ورة اللجن

 و�ليه، فٕاننا نرى ٔأن الوقت مناسب ليك يُطرح ذ� احملور من �ديد. ).WO/GA/32/13 والوثيقة

ُرتح �الل وكام يُلمس من �الل الردود اليت اس�تلمها املكتب ا�ويل من ا�ول أ�عضاء واملنظامت �ىل اس�تطالع اق .3
): يؤدي "رفع WIPO/ACE/1/4 ، مرفق الوثيقة1ا�ورة أ�وىل للجنة عن موضوع ٕانفاذ حقوق امللكية الصناعية (الفقرة 

الوعي امللموس �ى امجلهور والواكالت احلكومية بأٔمهية امحلاية املالمئة حلقوق امللكية الفكرية �لنس�بة ٕاىل التمنية �قتصادية 
�اسام يف "حتقيق النتاجئ يف ماكحفة التقليد والقرصنة." ويف هذا الصدد، ميكن ٔأن �سامه �رامج تعلمي ورفاه الب�" دورا 

، 23(الفقرة . امللكية الفكرية والتوعية هبا يف تثقيف امجلهور وٕاخباره �ملزا� اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية املتني القتصاده
تطالع ٔأيضا عن ٔأنه: "[لـ]حتقيق هذا الهدف، ميكن ٔأن تعمل ا�ول وكشف �س�  ).WIPO/ACE/1/4 مرفق الوثيقة

أ�عضاء مع رشاكء من القطاع اخلاص بغية اس�ت�داث �رامج لتوعية امجلاهري �ٕالنفاذ، مع ٕارشاك وسائل إال�الم و�س�تعامل 
 ).WIPO/ACE/1/4 ، مرفق الوثيقة25إالنرتنت والعروض اخلارجية وما ٕاىل ذ�." (الفقرة 

�االت اليت يه قادرة �ىل إالتيان ب�رها �ىل املدى القصري والبعيد نذ�ر ٕاذاكء وعي التالمذة والطلبة بأٔمهية ومن ا .4
اليت قد تتعّرض لها ا�متعات من  -�قتصادية والصحية وأ�منية  -امللكية الفكرية يف حتقيق أ�هداف إالمنائية و�ٔ�رضار 

نا نقرتح ٔأن يعّد املكتب ا�ويل دراسة حتّدد املبادرات اجلارية اليت �س�هتدف تالمذة و�ليه، فٕان  جراء التقليد والقرصنة.
 املدارس ؤأن يعرض ا�راسة يف ا�ورة العارشة للجنة.

و�ٕالضافة ٕاىل ما س�بق، فٕاننا نقّر بأٔن ا�ول أ�عضاء قد واصلت العمل يف جمال ٕاذاكء الوعي، ونعتقد ٔأن التبادل  .5
 قيّام �لنس�بة ٕاىل ا�ورة العارشة للجنة، ومن شأٔنه ٔأن �مكّل نتاجئ ا�راسة.حول ت� اجلهود س�يكون 

[ييل ذ� املرفق الثاين] 
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ANNEX II 

الثايناملرفق   
 

 ناقشة حول �يفية �كثيف وحتسني املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال إالنفاذم 
 مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنيةمن اقرتاح 

 مناقشة حول �يفية �كثيف وحتسني املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال إالنفاذ، مبا يف ذ�:

تقيمي الطريقة اليت تعكف هبا الويبو �ىل دمع مفهوم "ٕاذاكء ا�رتام امللكية الفكرية" يف ٔأ�شطهتا املتعلقة  )أٔ  (
 �ملسا�دة التقنية والترشيعية؛

 قامئة "�لقصص الناحجة" ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية وبناء القدرات يف هذا ا�ال؛ٕا�داد  )ب (

 املسا�دة الترشيعية الرامية ٕاىل احليلو� دون ٕاساءة اس�تعامل ٕاجراءات إالنفاذ مثل "ا��اوى الصورية"؛ )ج (

�ذ يف احلس�بان اس�تعامل مواطن املسا�دة الترشيعية يف صيا�ة القوانني الوطنية املتعلقة �ٕالنفاذ واليت تأٔ   )د (
 املرونة وخمتلف الظروف �ج�عية و�قتصادية والتقاليد القانونية اخلاصة �لك ب�.

[ييل ذ� املرفق الثالث]
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الثالثاملرفق   
 

 الفكريةختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية 
 اقرتاح من بولندا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية

يف س�ياق ٕا�داد �ر�مج معل ل�ورة العارشة للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ (اللجنة) تقرتح بولندا واململكة املت�دة  .1
ويُعد هذا املوضوع �مك�  يف امللكية الفكرية. والوال�ت املت�دة أ�مر�كية موضوع ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة

 طبيعية ٔ��د مواضيع ا�ورة التاسعة الراهنة ٔأال وهو الس�بل البدي� لتسوية املناز�ات.

وقد نوقشت مسأٔ� ختّصص اجلهاز القضايئ واحملامك املتخّصصة يف امللكية الفكرية يف �دة دورات سابقة، ّمما يثبت  .2
 ال ا�ي �كتيس ٔأمهية �اصة �لنس�بة ٕاىل ٕانفاذ امللكية الفكرية.وجود اه�م مطرد هبذا ا�

، ا�متست ٔأمانة الويبو من ا�ول أ�عضاء 2002و�ى التحضري لالج�ع التشاوري حول إالنفاذ ا�ي ُعقد يف �ام  .3
سات أ�قل �لكفة وأ�قل س�� املامر  "حتديد املامرسات الفعا� ٔأو الفضىل ٕالنفاذ امللكية الصناعية يف ا�ول أ�عضاء، ال

 ).WIPO/ACE/1/3؛ ومرفق الوثيقة WIPO/CME/3 من الوثيقة 4اس�هتالاك للوقت ٕالنفاذ احلقوق بفعالية" (الفقرة 
وكام �اء يف تقر�ر أ�مانة عن ذ� �ج�ع ("مجمل القضا� املتعلقة �لصعو�ت واملامرسات يف جمال إالنفاذ") ٔأيّد �دد �بري 

ٕا�شاء حمامك متخّصصة يف امللكية الفكرية ٔأو السعي، بدال من ذ�، ٕاىل ضامن ختّصص القضاة من �الل  من الردود فكرة
 ).WIPO/ACE/1/3؛ ومرفق الوثيقة WIPO/CME/3 من الوثيقة 70التدريب (الفقرة 

ناعية واللجنة ، طلبت أ�مانة معلومات ٔأيضا ملسا�دة اللجنة �ستشارية املعنية ٕ�نفاذ امللكية الص 2002ويف �ام  .4
�ستشارية املعنية ٕ�دارة وٕانفاذ حق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف ش�باكت املعلومات العاملية، وهام اللجنتان اللتان انبثقت 

مهنام اللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ، �ىل حتديد قضا� للنقاش وجماالت يبدو فهيا التعاون ا�ويل يف ٕاطار الويبو رضور� 
و�شري تقر�ر أ�مانة ٕاىل ٔأن مسأٔ� ٕا�شاء حمامك  )..WIPO/CME/2 Rev من الوثيقة 4ا �ىل �د سواء (الفقرة وممكن

متخّصصة ٔأثريت �عتبارها "�ال ممكنا للتوصل ٕاىل اختاذ قرارات تتسم �لفعالية من حيث التلكفة والكفاءة و��ساق" 
 )..WIPO/CME/2 Rev "ٕا�شاء حمامك متخّصصة" من الوثيقة 19(الفقرة 

، �لام ��ور اخلاص ا�ي 2004ؤأ�اطت اللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ، يف دورهتا الثانية املعقودة يف �ام  .5
كام �قشت اللجنة  ).WIPO/ACE/2/13 من الوثيقة 7يضطلع به اجلهاز القضايئ يف ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية (الفقرة 

من  8بدت اه�ما �اصا مبختلف الس�بل اليت تنهتجها ا�ول يف تناول هذه املسأٔ�" (الفقرة مسأٔ� ختّصص اجلهاز القضايئ و"أٔ 
و�قشت بعض ا�ول أ�عضاء رضورة وجود �از قضايئ متخّصص للبّت يف مناز�ات  ).WIPO/ACE/2/13 الوثيقة

وهناك من رٔأى ٔأيضا  ).WIPO/ACE/2/13 من الوثيقة 8امللكية الفكرية �كفاءة وبطريقة فعا� من حيث التلكفة (الفقرة 
من  8ٔأن ختّصص اجلهاز القضايئ ٔأمر ميكن حتقيقه برتكزي د�اوى امللكية الفكرية يف ٕاطار هيالك قضائية قامئة (الفقرة 

 ).WIPO/ACE/2/13 الوثيقة

يف ا��اوى ، ٔأثريت �ساؤالت �شأٔن "ختّصص اجلهاز القضايئ 2007ويف ا�ورة الرابعة اليت عقدهتا اللجنة يف �ام  .6
  ).WIPO/ACE/4/10 من الوثيقة 9(الفقرة  "اجلنائية واملدنية �ىل �د سواء

ؤأبدت ا�ول أ�عضاء �شاطا ف� خيص ٕا�شاء �از قضايئ متخّصص ٔأو اس�ت�داث حمامك متخّصصة يف امللكية  .7
، حتسني كفاءة القرارات الصادرة عن ومن شأٔن ت� املامرسات ٔأن تفيض ٕاىل فوائد �برية يف جمال إالنفاذ مهنا، مثال الفكرية.

وبناء  اجلهاز القضايئ، وز�دة ا�ساق حصائل ا��اوى والقدرة �ىل التنبؤ هبا، وتقليص التاكليف اليت تتحملها ٔأنظمة إالنفاذ.
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ضاء �ىل ذ� نرى ٔأن الوقت مناسب يك �ركّز اللجنة �ىل هذا املوضوع، ٔ�ن من املفيد ٕاجراء تبادل حول �ود ا�ول أ�ع
 يف هذا ا�ال ٔ�غراض ا�ورة العارشة.

[ييل ذ� املرفق الرابع] 
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الرابعاملرفق   

 

واكالت وكذ� الإالقلميي وا�ويل �ىل املس�توى الوطين و �شطة التدريب �ٔ  الويبوا�ي تقدمه  معا�و �كو�ن الكفاءات 
 ٕانفاذ امللكية الفكرية جمال �ربات يف نيالوطني نيملوظفوا

 اقرتاح من ش�ييل

يف  ةتصا� ز�دة املعرفة وحتسني معل السلطات من ٔأ�ل ربامج لهنج لتنفيذ مم�لل يف ىل ما نراه من إ �ستند هذا �قرتاح 
 الرشطة املتخصصة ومسؤويل امجلارك.و�دات و  العاديةاحملامك املتخصصة و  قضاةمثل جمال إالنفاذ، 

 لش�بابا نيٕاىل بناء ا�رتام امللكية الفكرية و�اصة ب ةدفاهال محالت التعلمي �شأٔن ربامج �سرتاتيجية ال

 اقرتاح من الفلبني

يف الش�باب املدافع عن امللكية الفكرية  ٔأ�شطة تنظم، و  عن امللكية الفكريةش�بايب، ٔأول خممي 2013يف �ام ، الفلبنئأطلقت 
ٔأن الفلبني عتقد ت و . يف عقول الش�بابؤأمهيهتا  امللكية الفكريةقمية غرس  س�بل �دواكنت هذه أ��شطة أٔ . خمتلف املدارس

�سا�د �ر�مج تعلميي مؤسيس من وضع لب�ان ٔأن �متكن ا من اجليد ٔأن، و ل ٕانفاذ حقوق امللكية الفكريةشاكهو ٔأمسى أٔ التعلمي 
 امللكية الفكرية. يفورٔأهيم ل و�ة نظر الش�باب ي�شك يف 

 الوطنية نفاذ ملاكتب امللكية الفكريةاالٕ تبادل اخلربات ىف جمال وظائف 

 اقرتاح من الفلبني

ميكن �ربها ملاكتب امللكية الفكرية ٔأن تضطلع  خمتلفةذ طرائق نفقوا�د و مجمو�ة ٔأصدر مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني 
 وضوعيهتا.ذ� مبس ٔأن ميدون جراءات إالنفاذ �ٕ 

 أٔنظمة ٕانفاذ امللكية الفكريةحول طوعية عروض وطنية 

 اقرتاح من �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فهيا

�حتاد أ�ورويب وا�ول املعنية �ٕالنفاذ، يقرتح ف� يتعلق بوضع �ر�مج معل ل�ورة العارشة للجنة �ستشارية  .1
 ٕاضافة بند يف �دول أ�عامل �ركّز �ىل ا�ول ويأٔيت �مكيال للبنود املركزة �ىل القضا� املطرو�ة.فيه  أ�عضاء

لعروض الوطنية الطوعية لٔ�نظمة ٕانفاذ حقوق ُخيّصص ليف �دول أ�عامل ا س�نو� يقرتح �حتاد أ�ورويب بندو  .2
 امللكية الفكرية.

اليت تتطوع يف هذا املضامر، ٕاماكنية �ول أ�عضاء يف املنظمة ستتاح ل�دول أ�عامل، من حتت هذا البند اجلديد و  .3
ويف ضوء ذ�  عن �ودها �ىل الصعيد الترشيعي والوقايئ و�ىل مس�توى إالنفاذ يف جمال امللكية الفكرية. موجزتقدمي عرض 

ا�و� اليت تقّدم العرض وسا�ر ا�ول فا�يل بني حوار تس�يجرى ٔأمانة الويبو، تعّدها الو�ئق اليت واستنادا ٕاىل ، العرض
الو�ئق أ�ساس�ية ونتاجئ و العرض وستتاح �ىل موقع الويبو وثيقة . أ�خرى ، وكذ� اجلهات املعنية املعمتدةأ�عضاء يف الويبو

مل مع القضا� املتعلقة املنظامت ا�ولية اليت تتعاسا�ر و للعاملني يف جمال امللكية الفكرية س�تكون مصدرا ق� املناقشات و 
 �مللكية الفكرية.
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نفاذ حقوق امللكية املتعلقة �ٕ �ول أ�عضاء ٔأن حتدد �ركزي س�ياساهتا �ىل اس�يكون ، الوطنيةالعروض تقدمي وعند  .4
ستتاح و . �ىل خطط وقائية ٔأو ٔأنواع معينة من انهتااكت امللكية الفكرية، وما ٕاىل ذ�)ٔأكرث الفكرية (�ىل سبيل املثال الرتكزي 

 املسا�دة التقنية الالزمة.�� الغرض 

تغطية اكم� ب سمح بند �ركّز �ىل ا�ول أ�عضاء والبنود اليت �ركز �ىل القضا� املطرو�ة ٔأن � امجلع بني ومن شأٔن  .5
اليت نظر ا�ي املفيد واملشجع لو�ات ال  تبادلنطاق ال توس�يع ب ، وسيسمح املعنيةمجليع القضا� ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية 

 .به اجللسات يف اج��ات اللجنةا�سمت 

واحلد من احلا�ة ٕاىل مشاورات �ري �لتايل �دول أ�عامل تعز�ز �انب التوقع يف هذا �قرتاح ٔأيضا يف وسيسامه  .6
 .اللجنةرمسية مطو� حول املوضو�ات املس�تقبلية اليت سيناقشها 

 بيان دمع من املكس�يك

 الوعي �وس�ي� ٕالذاكء ��رتام حلقوق امللكية الفكرية، ال س�� يف ٔأوساط التالمذة والطلبةاس�تعراض ٔأ�شطة ٕاذاكء 

�رس�يخ ثقافة  بغيةبني أ�طفال واملراهقني  وتعز�زها�رتام حقوق امللكية الفكرية من الرضوري ٕارساء �رى وفد املكس�يك ٔأن 
 نفاذ ومنع القرصنة.لالٕ قوية 

 االتقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال إالنفاذ وحتسيهن اس�تعراض ٕاماكنيات �كثيف املسا�دة

الوعي بني  ٕاذاكء�سا�د �ىل  مما. وحتسيهنا ى لتعز�ز املسا�دة التقنية اليت تقد�ا املنظمةكرب وفد املكس�يك ٔأمهية يويل 
اع�د الترشيعات اليت الوفد ؤيد يو  ،امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية �قتصادية و�ج�عية والثقافيةدور املرش�ني حول 

 . إالنفاذتتوافق مع �لزتامات واملعايري ا�ولية �شأٔن 

 [هناية املرفق الرابع والوثيقة] 


