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WO/GA/51/14 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  12 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 )والعشرون الرابعة العادية الدورة( اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذتقرير عن 

 أ�مانة من ٕا�داد

ٕاىل  2يف الفرتة من  الرابعة عرشة�الل الفرتة قيد البحث، عقدت اللجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذ (اللجنة) دورهتا  .1
�ُرش يف  ملخصا شامال للرئيس،(ٔأوغندا). واعمتدت اللجنة  ب�نیا تویباز. و�رٔأس ا�ورة الس�ید 2019 سبمترب 4

 .WIPO/ACE/14/151 الوثیقة

 عرشة �ر�مج العمل التايل: الرابعةوتناولت ا�ورة  .2

تبادل املعلومات حول الت�ارب الوطنیة اخلاصة بأٔ�شطة التوعیة وامحلالت �سرتاتیجیة بوصفها وس�ی� ٕالذاكء  –
�ول أ�عضاء التعلميیة و�ريها ��رتام للملكية الفكریة بني امجلهور معوما والش�باب خصوصا، طبقا ٔ�ولو�ت ا

 من أ�ولو�ت؛

تبادل املعلومات حول الت�ارب الوطنیة اخلاصة �لرتتيبات املؤسس�یة �شأٔن س�یاسات ؤأنظمة ٕانفاذ امللكية و  –
آلیات �سویة مناز�ات امللكية الفكریة بطریقة متوازنة وشام� وفعا�؛  الفكریة، مبا يف ذ� أ
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الوطنیة اخلاصة �ملسا�دة الترشیعیة اليت تقد�ا املنظمة العاملیة للملكية تبادل املعلومات حول الت�ارب و  –
الفكریة (الویبو)، مع الرتكزي �ىل صیا�ة قوانني إالنفاذ الوطنیة اليت �راعي مواطن املرونة ومس�توى التمنیة 

ج�عیة أ�مع يف واختالف التقالید القانونیة واح�ل ٕاساءة اس�تعامل ٕاجراءات إالنفاذ، مع ٔأ�ذ املصل�ة �
 احلس�بان و�لتوافق مع ٔأولو�ت ا�ول أ�عضاء؛

تبادل القصص الناحجة �شأٔن �دمات �كو�ن الكفاءات و�دمات ا�مع املُقدمة من الویبو ٔ�غراض تنفيذ و  –
ٔأ�شطة التدریب �ىل الصعید�ن الوطين وإالقلميي لفائدة الواكالت واملوظفني الوطنیني طبقا للتوصیات املعنیة 

 من ٔأجندة التمنیة ووالیة اللجنة.

. و�الوة �ىل 2د لٔ�مانة ؤأربع مناقشات جامعیةعرضًا خلرباء وعرض وا� 33استندت مناقشة �ر�مج العمل ٕاىل و  .3
�رینيداد للملكية الفكریة، ورشكة  �رینيداد وتو�غوذ�، عرضت أ�مانة مقطع فيدیو قصري أ�نتج مؤخرًا من قبل مكتب 

لملكية الفكریة، وفيلامً �رتونیًا قصريًا لٔ�طفال عن ا�رتام ��رتام ل یقى، �لتعاون مع الویبو، ٕالذاكء للموس�  احملدودة وتو�غو
حق املؤلف، تظهر فيه خشصیة البطریق الصغري "بورورو"، وأ�نتج � املقطعني �متویل من الصندوق االئ�ين ا�ي تتي�ه 

 �ور�. وزارة الثقافة والر�ضة والس�یا�ة مجلهوریة

الت�ارب الوطنیة اخلاصة بأٔ�شطة التوعیة وامحلالت �سرتاتیجیة  عن"تبادل املعلومات  �ر�مج العمل بند ويف ٕاطار .4
بوصفها وس�ی� ٕالذاكء ��رتام للملكية الفكریة بني امجلهور معوما والش�باب خصوصا، طبقا ٔ�ولو�ت ا�ول أ�عضاء التعلميیة 

التابعة لوزارة الت�ارة  ا�هنوض �لصنا�ة والت�ارة ا�ا�لیة ٕادارة ا لك منهتت جتارب قدمو�ريها من أ�ولو�ت"، ُعرض
املعهد عامن، و  ابعة لوزارة الرتبیة والتعلمي،، وٕادارة ٔأوملبیاد �بتاكر والعلوم التللرنوجي امللكية الفكریة الهند، ومكتبوالصنا�ة، 

 .مو�وفامجهوریة ، لواك� احلكومية للملكية الفكریةبريو، وا، ریةالوطين ل�فاع عن املنافسة وحامیة امللكية الفك

ويف ٕاطار بند �ر�مج العمل " تبادل املعلومات حول الت�ارب الوطنیة اخلاصة �لرتتيبات املؤسس�یة �شأٔن س�یاسات  .5
آلیات �سویة مناز�ات امللكية الفكریة بطریقة متوازن ة وشام� وفعا�"، ُمجعت ؤأنظمة ٕانفاذ امللكية الفكریة، مبا يف ذ� أ

 مواضیع. س�تةالعروض مضن 

جرامئ  ا�لس الوطين املعين مباكحفة املوضوع "تنس�یق ٕانفاذ امللكية الفكریة"، ُعرضت جتارب قد�ا لك من ويف ٕاطار .6
كتب امل الیو�ن، و ، لهیئة التنس�یقية ملراقبة أ�سواق وماكحفة �جتار �ري املرشوع، واالربازیل، القرصنة وامللكية الفكریة

، ملكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة، واكتب �ور� للملكية الفكریة، وم لملكية الصناعیة والت�اریةاملغريب ل 
ٕارمياس ميانیربهان، املد�ر من الس�ید  وُعقدت مناقشة جامعیة بتوجيه .ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة

 .إالثیويب للملكية الفكریة العام، املكتب

مركز امللكية ويف ٕاطار املوضوع "التكنولوجيات اجلدیدة وٕانفاذ امللكية الفكریة"، ُعرضت جتارب قّد�ا لك من  .7
 .مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة، و سو�رسا الفكریة و�بتاكر، �امعة نیوشاتل،
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قّدمت الس�یدة  عدي �ىل امللكية الفكریة �رب إالنرتنت"،ؤأما يف موضوع "الرتتيبات املؤسس�یة ملوا�ة الت .8
المربت، حمامية، غرا�ز ٕان، لندن، وا�كتور فریدریك موس�تريت، ٔأس�تاذ مزاول، لكیة احلقوق يف د�كسون بون، لكیة  �ني

مللكية الفكریة، دراسة عن تدابري ٕانفاذ ا، عرضًا �شأٔن "زميل �حث، مركز ٔأ�سفورد ٔ�حباث امللكية الفكریةو �ینغز، لندن، 
إالدارة الوطنیة حلق ". وفضًال عن ذ�، ُعرضت جتارب من تقدمي لك من ال س�� تدابري ماكحفة القرصنة يف البيئة الرمقیة

ا�ا�رة �حتادیة لٕالرشاف �ىل االتصاالت و�كنولوجيا ، و املنظمة الیو�نیة حلق املؤلفو  املؤلف يف مجهوریة الصني الشعبیة،
وُعقدت . لفكریة التابعة لرشطة مدینة لندنو�دة اجلرمية املرتبطة �مللكية ا، �حتاد الرويس، و سائط إال�الماملعلومات وو

 .موس�تريتمن ا�كتور  مناقشة جامعیة بتوجيه

"، قّدمت ٔأمانة ملنع إال�ال�ت املدفو�ة �ىل املواقع إاللكرتونیة املتعدیة �ىل حق املؤلف دراتويف ٕاطار املوضوع "مبا .9
تلت، مت إالقرار . و�الل املناقشة اليت 3"مرشوع قا�دة البیا�ت اخلاّصة ٕ�ذاكء ��رتام للملكية الفكریةلویبو عرضا �شأٔن "ا

بقمية هذا املرشوع. وارتأٔت بعض ا�ول أ�عضاء ٔأن تنظمي اج�ع استشاري مكّرس ٔ�حصاب املصل�ة س�یعود �ملنفعة ٔأكرث 
الواك� الكوریة محلایة ، و هیئة تنظمي االتصاالت يف ٕایطالیاُعرضت جتارب من تقدمي لك من �ل املرشوع. و�الوة �ىل ذ�، 

. ة واملتوسطة، املفوضیة أ�وروبیةٕالدارة العامة للسوق ا�ا�يل والصنا�ة ور�دة أ�عامل والرشاكت الصغري ، واحق املؤلف
برية مستشاري الس�یاسات العامة، أ�عامل و�بتاكر، الس�یدة ٔأجنیال فان د�ر مري، � من  وُعقدت مناقشة جامعیة بتوجيه

 هولندا.ٕادارة �بتاكر واملعرفة، وزارة الشؤون �قتصادیة والس�یاسة املناخية، 

، �حتاد الربیدي العاملي ُعرضت جتارب قد�ا لك من"، دور الوسطاء يف ٕانفاذ امللكية الفكریةويف ٕاطار املوضوع " .10
 وُعقدت مناقشة جامعیة بتوجيهوغو�ل.  مجمو�ة �يل �� ؤأمازون وفيس�بوك، ومجمو�ة تصاالترابطة صنا�ة احلواسيب واالو 

ملنافسة وحامیة ملعهد الوطين ل�فاع عن ا، ارس�یا، مد�ر قسم إالشارات املمزيةالس�ید راي ٔأغوس�تو ميلوين �امن 
 .، بريوالفكریة امللكية

ُعرضت "، و�د�اء العام يف ٕاجراءات التعدي �ىل امللكية الفكریةلسلطة التقد�ریة للقضاء ويف ٕاطار موضوع "ا .11
، ون غراهام، مد�ر النیابة العامةالس�ید فالس�ت، و حتاد الرويس�الس�ید فالدميري بوبوف، قاض،  جتارب قد�ا لك من
 ، اململكة املت�دة.الس�یدة شارلوت هارت، قاضیة، و سانت �یتس ونیفس

"تبادل املعلومات حول الت�ارب الوطنیة اخلاصة �ملسا�دة الترشیعیة اليت تقد�ا  ويف ٕاطار بند �ر�مج العمل عن .12
الویبو، مع الرتكزي �ىل صیا�ة قوانني إالنفاذ الوطنیة اليت �راعي مواطن املرونة ومس�توى التمنیة واختالف التقالید القانونیة 

توافق مع ٔأولو�ت ا�ول عیة أ�مع يف احلس�بان و�ل واح�ل ٕاساءة اس�تعامل ٕاجراءات إالنفاذ، مع ٔأ�ذ املصل�ة �ج�
 .، منغولیا، وزارة العدل والشؤون ا�ا�لیةٕادارة الس�یاسات القانونیةمهتا قدّ  ُعرضت جتارب، أ�عضاء"

ويف ٕاطار بند �ر�مج العمل "تبادل القصص الناحجة �شأٔن �دمات �كو�ن الكفاءات و�دمات ا�مع املُقدمة من  .13
تنفيذ ٔأ�شطة التدریب �ىل الصعید�ن الوطين وإالقلميي لفائدة الواكالت واملوظفني الوطنیني طبقا للتوصیات الویبو ٔ�غراض 

ومعهد التعلمي القضايئ یة من قبل بو�سوا� املعنیة من ٔأجندة التمنیة ووالیة جلنة إالنفاذ"، ُعرضت جتارب وطنیة وٕاقلمي 
 .للمحمكة العلیا لرشق ا�اكریيب
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لام �لعرض ا�ي قدمته أ�مانة �شأٔن ٔأ�شطة الویبو أ��رية يف جمال ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكریة، ؤأ�اطت اللجنة � .14
من �دول ٔأعامل التمنیة وهدف الویبو �سرتاتیجي السادس وهو "التعاون  45اسرتشادًا �لرب�مج واملزيانیة والتوصیة 

 .4ء ��رتام للملكية الفكریة"ا�ويل �ىل ٕاذاك

عرشة، يف �ر�مج  اخلامسةخيص العمل املقبل للجنة، اتفقت هذه أ��رية �ىل ٔأن تواصل النظر، يف دورهتا وف�  .15
 ٔأ�اله. 2، �ىل النحو الوارد يف الفقرة احلايلالعمل 

ن امجلعیة العامة للویبو مدعوة ٕاىل إ  .16
إال�اطة �لامً "�لتقر�ر عن اللجنة �ستشاریة 

 ).WO/GA/51/14 املعنیة �ٕالنفاذ" (الوثیقة

 [هنایة الوثیقة]
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