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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 الثامنةالدورة 
 4104ديسمرب  41و 01جنيف، 

 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتدته اللجنة

نفاذ )اللجنة( دورهتا الثامنة يويم  .0 دوةل  76وحرضها  4104رب ديسم 41و 01عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 مراقبا. 40عضوا و

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .4 اذلي  ورحب املدير العام للويبو الس يد فرانسس غري ابملشاركني وأأبرز أأمهية موضوع اإ
ول . وحّث املدير العام اللجنة عىل مناقشة حل4104امجلعيات العامة لس نة  ادلول الأعضاء يف مداخالهتا أأثناء أأيضا دمعته

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. جيايب عىل اإ  ابتاكرية ليك يكون للويبو وقع اإ

طار البند  .3 من جدول الأعامل، انُتخب السفري توماس فيتشن، انئب املمثل ادلامئ يف بعثة أأملانيا، رئيسا.  4ويف اإ
تطبيق ب ، و 4114يات العامة للويبو يف س نة بولية اللجنة اليت وافقت علهيا امجلع  فهيا روأأدىل الرئيس مبالحظات افتتاحية ذكّ 

ن اللجنة تتيح أأداة هممة للعمل من أأجل حتقيق الهدف  24 التوصية من توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل اللجنة. وقال اإ
وأأوحض الاسرتاتيجي السادس، أأي التوصل اإىل تفامه وتعاون مشرتكني بني ادلول الأعضاء لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وضامن تطبيق النظام ادلويل محلاية امللكية الفكرية  املصلحة املشرتكة مجليع ادلول الأعضاء يف اإ
ابلرمغ من أأن الرشوط اليت تطبق مبوجهبا ادلول الأعضاء الزتاماهتا القانونية عىل املس توى احمليل قد تكون  اذلي اتفقت عليه
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية حتدي متواصل مشددا عىلخمتلفة. وأأكد ا اللجنة يه منرب لدلول الأعضاء ليك  أأن لرئيس أأن اإ

ة لتنسق ادلول الأعضاء معلها بغية يتتبادل املعلومات وتناقش خيارات التعاون والتآ زر. وأأضاف أأن اللجنة ينبغي أأن تكون أ ل 
 فكرية.الإسهام يف هتيئة بيئة تعزز احرتام امللكية ال

طار البند  .2  .مؤقت مراقبأأشار الرئيس اإىل عدم اس تالم أأي طلب للحصول عىل صفة من جدول الأعامل،  3ويف اإ
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طار البند  .4  مرشوع جدول الأعاملاعمتدت اللجنة من جدول الأعامل،  2ويف اإ
ضافة بند جديد رمق WIPO/ACE/8/1 Prov. )الوثيقة دخال التعديالت التالية: اإ سامهة اللجنة يف م بعنوان " 1( مع اإ

" اعامتد ملخص الرئيسمن جدول الأعامل " 01عنوان البند  ليصبح بذكل". تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية
 من جدول الأعامل "اختتام ادلورة". 00وعنوان البند 

دراج البند  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء قائال اإن .7  سابقة يف املس تقبل. يعدي أأن يف جدول الأعامل ل ينبغ 1اإ

طار البند  .6 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع ملخص رئيس ادلورة السابعة للجنة  4ويف اإ
دخال التعديل اذلي طلبه ممثل ش بكة العامل الثالث WIPO/ACE/7/11 Prov. 2 )الوثيقة ذف امجلة حب واملتعلق( بعد اإ

 من الوثيقة. 47الثانية من الفقرة 

، واجملموعة ابء، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقعت اللجنة اإىل البياانت الافتتاحية للك من واس مت .8
 ، ووفد الاحتاد الأورويب، وممثل ش بكة العامل الثالث.مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبومجموعة جدول أأعامل التمنية، و 

فآأعرب عن دمع مجموعته الاكمل لعمل اللجنة  اب الوسطى ودول البلطيقمجموعة بدلان أأورووحتدث وفد هنغاراي ابمس  .1
يف غاية الأمهية دلمع ادلول الأعضاء يف ما تبذهل من هجود ملعاجلة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية. اليت تضطلع بدور 

 يع أأاحاب املصلحة بطريقة بناءة.وأأضاف أأن مناقشة العمل املقبل للجنة ينبغي أأن يتبّّن هنجا شامال يتعاون يف اإطاره ج 

نفاذ بشلك عام ابلنس بة لأاحاب  اوتدخل وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشدد عىل الأمهية اليت تكتس هي .01 اللجنة والإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتعهدت ن اللجنة يه منرب قّّي لتبادل املعلومات املتعلقة ابإ  احلقوق واملس هتلكني والاقتصاد. وقال اإ

 اجملموعة بآأن تتبّن روحا بناءة وتدمع معل اللجنة.

 .ملنطقتهس امي ابلنس بة  مشريا اإىل أأمهية اللجنة، ول مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد بريو ابمس  .00
 أأن العمل املقبل هنج املوضوعي اذلي تبنّته اللجنة معراب عن رضاه عىل ما أأجنزته اللجنة من معل وثقته يفدمعه لل وشدد عىل

 س يكون ممثرا أأيضا.

جيابية لأهنا  .04 ن واثئق معل ادلورة الثامنة متثل مسامهة اإ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
ذاكء الاحرت  غناء مفهوم اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وأأضاف أأنه عىل اللجنة أأن تعمل عىل اإ ام ترثي احلوار بشآأن كيفية اإ

من توصيات جدول  24أأن تطبيق التوصية عىل د للملكية الفكرية والهدف الاسرتاتيجي السادس للويبو وتعزيزهام. وشدّ 
رساء  أأعامل التمنية أأساسي  نفاذ وتعزيز املصاحل الاجامتعية والاقتصادية الأوسع نطاقا مثل نقل التكنولوجيا  عالقةيف اإ بني الإ

أأعامل التمنية أأيضا اإىل أأن الويبو يه اجلهة الوحيدة اليت دلهيا ما يلزم من خربة ومرشوعية ونرشها. وأأشارت مجموعة جدول 
لتقوم بدور رايدي يف احلوار حول كيفية ضامن حامية أأفضل حلقوق امللكية الفكرية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأبرزت اجملموعة 

سهامات اللجنة يف جدول أأعامل التمنية وأأعربت عن الزتاهما ابلإ   سهام البناء يف احلوار ادلائر داخل اللجنة.اإ

وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب عن الزتامه مباكحفة التقليد والقرصنة وأأبرز أأمهية بلورة مهنجية ميكن الاعامتد علهيا  .03
ضافة اإىل ا نفاذ، اإ لتدابري لقياس وقع التقليد والقرصنة، ودور املسؤولية الاجامتعية للرشاكت كجزء من اسرتاتيجية بشآأن الإ

ذاكء الوعي.  الوقائية الأخرى مثل اإ

نفاذ حقوق امللكية  .02 وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإن معل اللجنة ينبغي أأن يكون متوازان وموهجا حنو التمنية. وأأكد أأن اإ
زاء تنايم الرشاكة بني ال لدلول الأعضاءالأخرى املقابة  تالفكرية ينبغي أأن حيرتم الالزتاما قطاعني العام وأأعرب عن قلقه اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  واخلاص يف جمال اإ
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طار البند  .04 من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإىل عروض مثانية متحدثني فامي خيص خمتلف بنود برانمج  7ويف اإ
(. وأأشادت اللجنة جبودة واثئق العمل WIPO/ACE/8/11اإىل  WIPO/ACE/8/4العمل )واثئق العمل من 

 ها املتوازنة.والعروض وبهُنج 

حتديد خمتلف رضوب اخملالفات ودوافع انهتاك امللكية الفكرية مع مراعاة املعنون " 4ويف العرض املتعلق ابلبند  .07
قدمت أأمانة اجمللس الوطين من برانمج العمل،  "املتغريات الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية وخمتلف مس توايت التمنية

ومواقفهم ابلتقليد بع للمكتب الهنغاري للملكية الفكرية نتاجئ دراسة اس تقصائية بشآأن وعي املس هتلكني املعين مبحاربة التقليد التا
زاءه وتساءلت مطروحة كذكل يف بدلاهنا.  املذكور يف هنغاراي. وأأشار عدد من الوفود اإىل أأن التحدايت الواردة يف العرض اإ

وضعها استنادا اإىل املعلومات اليت ُجعت بشآأن مواقف عن خصوصيات خطط العمل املس تقبلية اليت تنوي هنغاراي 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وأأعرب  اأأيضا عن اهامتهم تاملس هتلكني. وأأبرز عدد من الوفود أأمهية التوعية والتثقيف يف جمال اإ
عداد ادلراسات الاس تقصائية واملواد التثقيفية من أأجل الوصول، بشلك خاص، اإىل مجم وعة املس هتلكني الأكرث بتقامس طرق اإ

أأثّن وفد تركيا عىل ادلراسة اليت أأجريت يف هنغاراي واقرتح أأن تعد الأمانة و . عىل الإنرتنتعىل التسوق  القادرينتعقيدا 
وأأعرب وفد فرنسا عن دمعه للطريقة اليت اتبعهتا دراسة اس تقصائية منوذجية لقياس درجة وعي املس هتلكني ابلتقليد والقرصنة. 

، أأي دراسة مواقف املس هتلكني واختاذ التدابري الوجهية حسب الاقتضاء. واقرتح وفد فرنسا أأيضا أأن ينجز عرضا هنغاراي
ذاكء الوعي اليت أأجنزهتا اللجنة الوطنية حملاربة التقليد ( داخل CNAC) أأكرث تفصيال يف ادلورة التاسعة للجنة بشآأن أأنشطة اإ

 فرنسا وخارهجا.

اإجراء دراسات هادفة بغية صياغة مهنجيات املعنون "من برانمج العمل  3البند  وقُدمت أأربعة عروض يف اإطار .06
حتليلية تقيس الأثر الاجامتعي والاقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة يف اجملمتعات مع مراعاة تباين الظروف الاقتصادية 

 ."والاجامتعية وخمتلف مس توايت التمنية

عداد تقرير اململكة املت .08 عداد ذكل وقدم فريق اإ حدة الس نوي بشآأن اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية املهنجية املتبعة يف اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية مع خمتلف أأاحاب املصلحة، مبن فهيم أأاحاب  عدي التقرير. ويُ  التقرير املذكور مرجعا لتقامس أأنشطة اإ

التقرير لك س نة،  ية الفكرية يف اململكة املتحدة. وبفضل صدوراحلقوق. ويقدم صورة واقعية أأكرب حول اجلرامئ املتعلقة ابمللك 
عداد التقرير بشآأن اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكريةيف هذا اجملال ميكن حتديد الاجتاهات الرئيس ية عىل  . ويعمل رشاكء فريق اإ

ذاكء الوعي بتكل اجلرامئ وتشجيع الرتوجي لأنشطة الفريق. وأأعربت الوفود عن اهامتهم ا ابلتقرير وتساءلت عن الاجتاهات اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ومشلت املناقشات العالقة بني اجلرامئ املتعلقة ابمللكية  اجلديدة اليت ُحّددت ووقع التقرير عىل اإ

ذاكء الوعي، مبا فهيا مجموعة أأدوات التعمل عن بُ  صدار الأحاكم املناس بة وأأنشطة اإ جمال عد يف الفكرية وغسل الأموال واإ
 املقاضاة.

وعرضت املفوضية الأوروبية دراسة طلبت اإجراءها لقياس التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية يف السوق ادلاخلية.  .01
( تقريره بشآأن هنج جديد لتقيّي وقع التعدي عىل حقوق RAND Europe) وبعد ذكل، قدم معهد البحث راند يوروب
"املواطنون الأوروبيون  بعنوانادلراسة اليت طلهبا  مهنارصد الأورويب مرشوعاته، و امللكية الفكرية عىل املبيعات. مث عرض امل
سهام امللكية الفكرية س  اليت و  ،الاهامتم" وادلراسة بشآأن وقع امللكية الفكريةوامللكية الفكرية: الوعي والفهم واملواقف و تحلل اإ

هما ابملهنجية اليت عرضها معهد البحث راند يوروب مشرية اإىل الاحتاد الأورويب. وأأبدت الوفود اهامت داخليف المنو والتشغيل 
قمية  ل تكتيس االتحدايت العامة املتعلقة بذكل، ومهنا مدى موثوقية البياانت اليت قد تقدم معلومات عن الاجتاهات ولكهن

يف الغالب اانت ل ميكن الإقرار بآأن تكل البي بياانت رصد الرشاكت رمغس امي اس تخدام  مطلقة. ونوقشت هُنج بدية، ول
 احلصول علهيا لأهنا حساسة من الناحية التجارية.
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( الأنشطة اليت نظمهتا مؤخرا لقياس AGEPI) وقدمت الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف جهورية مودلوفا .41
ن السلطات عازمة عىل  البدلمواهجة التقليد والقرصنة يف  الوقع الاجامتعي والاقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة. وقالت اإ

م. وممارساهت همومواقف  اليت ركزت عىل وعي املس هتلكني اذلي يقتنون عن قصد املنتجات املقدلةادلراسة  الواكةل وعرضت
نشاء مركز اإعاليم للملكية الفكرية ووضع خطط للعمل  الواكةل وقدمت معلومات عن الأنشطة البارزة املُنجزة، مبا فهيا اإ
ل. وأأوحض عدد من الوفود وجود أأوجه تشابه بني الوضع يف مودلوفا والوضع يف بدلاهنا وأأشادت مبا قامت به مودلوفا املقب

نفاذ حقوق امللكية الفكرية رمغ   السوق وجحمها. اترخيلإ

اللجنة ا أأعدهت دراسة بشآأن ال اثر الاقتصادية للتقليد يف املغرب ملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةوعرض ا .40
اليت يه عبارة عن رشاكة بني القطاعني العام واخلاص. وتريم ادلراسة اليت جيرى  الوطنية للملكية الصناعية وحماربة التقليد

اس تكاملها اإىل اإجراء تشخيص للوضع عىل املس توى الوطين وتسعى اإىل حتديد القطاعات الأكرث ترضرا ابلتقليد. وتبحث 
نفاذ. وخضع طيف واسع من املهنجيات للبحث بغية ادلراسة القنوات اليت متر هب ا املنتجات املقدلة وتقّّي فعالية أأدوات الإ

قياس أ اثر التقليد، مبا فهيا تدفق املنتجات املقدلة اإىل السوق، وجحم السوق، ومس توى اخلسائر من حيث الرضائب وفرص 
ىل ال  ىل قاعدة بياانت مركزية واإ نفاذ. وأأعربت الوفود تعاون بني أأاحاب احلقوق وواكلت الشغل. ومّت التآأكيد عىل احلاجة اإ الإ

ضافية عن هذه املبادرات، مبا فهيا  قاعدة البياانت املركزية واس تحداث تسمية وضع عن اهامتهما ابحلصول عىل معلومات اإ
 "متجر نظيف" ملساعدة املس هتلكني عىل التآأكد من اقتناء منتجات أأصلية.

س امي الأنشطة املرتبطة مبا  س ياساته حملاربة التقليد، ولعرضا حول ( KIPO) الفكريةوقدم املكتب الكوري للملكية  .44
يف وسائل مهنا فريق حتقيق عدة اليت حتقق مبارشة يف اجلرامئ املتعلقة ابملنتجات املقدلة عرب  القضائية اخلاصة رشطتهييل: 

ملاكفآأة املالية للتشجيع عىل الإبالغ عن املنتجات املقدلة، حتقيق رمقية، ونظام ا عىل الإنرتنت جمهز بآأدواتاجلرامئ املرتكبة 
رسال املنتجات املقدلة اليت توزع الأسواق الإلكرتونية  يف ونظام الرصد الإلكرتوين اذلي يس تخدم للكشف عن معليات اإ

ذاكء، يف كوراي املفتوحة واملتاجر الإلكرتونية دراكهموعي املس هتلكني من أأجل  واإ لمنتجات املقدلة والتشجيع ل اثر الضارة ل ل اإ
ن املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت تشلك أأحد التحدايت املطروحة و عىل اس هتالك املنتجات الأصلية. وقال عدد من الوف د اإ

نفاذ املتعلقة ابلإنرتنت، مبا يف ذكل معلومات حول ردة فعل امجلهور العام. وُطلب أأيضا  ضافية عن أأنشطة الإ وطلبت تفاصيل اإ
 املعلومات عن خصوصيات نظام املاكفآأة املالية.مزيد من 

43.  ُ ، ويه حدث رمزي جيسد اجلهود 4104ظمت ابجلزائر العامصة يف أأكتوبر وقدم وفد اجلزائر محة "ل للقرصنة" اليت ن
حرقت بعد يت أ  تدمري املنتجات املقدلة واملقرصنة ال الرشيطحملاربة التقليد والقرصنة. وأأظهر ول يزال يبذلها  البدلاليت ما فئت 

ابلقضاء عىل  بدلهالزتام  أأكد اذلي لوزير اجلزائري للثقافةوأأظهر الرشيط أأيضا اذكل يف خمترب مع احرتام رشوط حامية البيئة. 
 التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية. أأشاكلجيع 

 الاختياريةن "ال ليات دراسة بعنوا ،أأس تاذ امللكية الفكرية يف لكية ملبورن للحقوق ،وقدم الس يد أأندرو كريس يت .42
معمتدة يف عرش رشاكت خمتلفة وتقارن بيهنا. ووضع  اختياريةأ لية  07لتسوية منازعات امللكية الفكرية". وحتلل ادلراسة 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف س ياق العامل ادلور اذلي ميكن أأن املادي والافرتايض مربزا  نيالس يد أأندرو كريس يت يف عرضه اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف العامل الافرتايض. وقدم أأيضا مالحظات ومبادرات ممكنة، مبا فهيا ختيارييات الاتؤديه ال ل  ة يف اإ

مبادئ توجهيية وس ياسة منوذجية وقانون غري ملزم ميكن العمل هبا لتحسني فعالية تكل ال ليات وكفاءهتا ودرجة عدلها 
يالء الاهامتم الاكيف للمصاحل اجملمتعية.وشفافيهتا، مما يسمح بتعزيز نزاهة نظام الإ  ضافة اإىل اإ  نفاذ عىل الإنرتنت برمته، اإ

ة ملعاجلة حالت التقليد عىل الإنرتنت ختياريوفد فرنسا ووفد الاحتاد الأورويب جتارهبام يف وضع ال ليات الا وعرض .44
رساء توا والتقدم اذلي أأحرزته تكل ال ليات ووقعها. ومتّ  جراء اس تعراض قضايئ. وأأبدت الوفود التشديد عىل أأمهية اإ زن واإ

طار عاملي لتكل ال ليات الا ملسائل وا ،ةختياريالأخرى اهامتما كبريا ابملوضوع مشرية، عىل وجه اخلصوص، اإىل احلاجة اإىل اإ
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م فهيا القطاع س امي يف احلالت اليت ينظ ، والشفافية واملساءةل، ولمالذ قانوين أ من توفري وأأمهية ،املتعلقة ابلتنفيذ الفعيل
 اخلاص نفسه بنفسه.

وقدم الس يد كريس توف لنز، أأمني هيئة معرض ابزل العاملي للساعات واجملوهرات، معل الهيئة وأ ليات التحكّي  .47
مثل حسب  حلول وتتيحساعة،  42مع قرارات الهيئة اليت تصدر يف غضون  سلسادلاخيل للمعرض اليت تعمل بشلك 

قفال كشاملنتجات   عن الولايت املتحدة الأمريكية وفد وحتدثيف املعرض املقبل. ته ك العارض، وتعليق مشارك املقدلة، واإ
بني القطاع اخلاص ومنظامت املعارض  ةتعاوني مبادرةلشهادات يف التجارة" وهو عبارة عن اجتربة بدله خبصوص "برانمج 

ماكنية متديد منوذج هيئة معرض ابزل العاملي ليشمل املعارض التجارية التجارية واحلكومة الأمريكية. وتساءلت الوفو  د عن اإ
وأ جريت مقارانت بني الأنشطة يف العامل املادي مثل هيئة معرض ابزل العاملي والعامل الافرتايض مثل ال ليات الأخرى. 

 الاختيارية اليت تناولها الربوفسور كريس يت يف دراس ته.

طار البند  .46 ما اضطلعت به الويبو بشآأن  WIPO/ACE/7/2 ل الأعامل، قدمت الأمانة الوثيقةمن جدو  6ويف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف جمالأأنشطة مؤخرا من  تكل الأنشطة بوثيقة الربانمج واملزيانية  تواسرتشد، اإ
اتيجي السادس. من توصيات جدول أأعامل التمنية وهدف الويبو الاسرت  24وجسدت التوصية  4103–4104 للثنائية

ذاكء الوعي والأنشطة الرامية اإىل  ،وتعرض الوثيقة املساعدة املقدمة لدلول الأعضاء يف جمالت املشورة القانونية والتدريب واإ
مع املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية الأخرى والقطاع اخلاص من أأجل ضامن هنج تعزيز تعاون دويل فعال ومنتظم 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وقالت الأمانة اإن وصف لك متوازن وشفاف، وم  نشورات الويبو بشآأن املس تجدات يف جمال اإ
 تلخيص لأهدافهب نشاط مرفوق مبعلومات حول ماكن تنظّي النشاط واملنظامت الرشيكة، اإن وجدت، والبدلان املشاركة و 

لكرتوين اإىل الربانمج الاكمل. وأأحاطت اللجنة علام ابمل  علومات الواردة يف الوثيقة.ورابط اإ

يف اإسطنبول  اذلي س يعقدولفت وفد تركيا انتباه اللجنة اإىل املؤمتر العاملي السابع بشآأن حماربة التقليد والقرصنة  .48
ن املؤمتر العاملي املذكور منربر  4103أأبريل  47 اإىل 42 من  مشريا اإىل أأن املؤمتر يامتىش وأأهداف اللجنة. وقال عدد من الوفود اإ
ضافية حول برانمج الويبو ودورها يف  همم لإجراء مزيد من احلوار حول املوضوعات اليت تعاجلها اللجنة وطلبت معلومات اإ

س امي يف  ذكل املؤمتر. وأأبرز وفد الاكمريون أأمهية الوعي والتثقيف والوقاية وطلب تنظّي مزيد من الأنشطة يف أأفريقيا، ول
ماك وأأشاد الويبو لإنشاء مكتب وطين للملكية الفكرية.  ةمساعدة من أأمانلل  بدله نية تلقيالاكمريون. واس تفرس وفد نيبال عن اإ

املتحداثن ابمس وفد الربازيل ووفد مرص وممثل ش بكة العامل الثالث ابملعلومات الإضافية اليت قدمهتا الأمانة بشآأن الأنشطة 
اتحة مز  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وطلبوا اإ يد من املعلومات مثل املعلومات حول املتحدثني ورشاحئ املنجزة يف جمال اإ

 .عىل الشاشة العرض املقدم

وأأوحض وفد الاحتاد الأورويب أأنه من املهم أأن تعمل الويبو بتنس يق وتعاون مع مرصد الاحتاد الأورويب املعين  .41
ع أأاكدميية الويبو وتقدمي برامج تدريبية عىل م 06ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية. وأأبرز وفد أأملانيا أأمهية تعاون الربانمج 

 الإنرتنت.

وأأعلنت أأنه س يضاف شق بشآأن التوعية وخماطبة امجلهور اإىل  ءوأأحاطت الأمانة علام بتعليقات ادلول الأعضا .31
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتعهدت الأمانة أأيضا بتقد06 الربانمج مي مزيد ، مما جيسد سعي الويبو اإىل بلورة هنج متوازن لإ

 من املعلومات عن الأنشطة قدر الإماكن ومبوافقة الأطراف املعنية.

ودعت املنظمة العاملية للجامرك اليت ترأأس املؤمتر العاملي السابع بشآأن حماربة التقليد والقرصنة الوفود اإىل املشاركة يف  .30
ن الربانمج الهنايئ سيتاح قريبا عىل املوقع الإلكرتوين للم  ؤمتر.املؤمتر وقالت اإ
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طار البند  .34 قرتاحات املقدمة الا. وحتلل الوثيقة WIPO/ACE/8/3 من جدول الأعامل، قُدمت الوثيقة 8ويف اإ
اجملموعة ابء  ني املقدمني منملدى معاجلة تكل الاقرتاحات، وتعرض الاقرتاحبشآأن العمل املقبل للجنة، مبا يف ذكل تقيّي 

 .4104ديسمرب  03وجهورية كوراي يف 

طار العمل املقبل للجنة، تقرتح اإجراء اس تعراض  وحتدث وفد .33 ن اجملموعة، يف اإ بلجياك ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
ذاكء الوعي كوس ية لإذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية، ول س امي يف أأوساط التالمذة والطلبة. وقدم وفد  لأنشطة اإ

وفد بريو  عرضلتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها. و  الأنظمة البديةجهورية كوراي اقرتاح بدله بشآأن ممارسات 
نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق  اقرتاحه املتعلق ابلإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ

ة توعية فعلية وشامة ابلتشاور مع وفد سلوفاكيا خططه بشآأن مرشوع جترييب لتنظّي مح قدماملنتجات املقدلة أأو املقرصنة. و 
بالغ عن النتاجئ الأولية للمرشوع التجرييب يف ادلورة التاسعة للجنة. وحتدث وفد الربازيل ابمس لالأمانة، وأأبدى اس تعداده  الإ

ماكنيات تكثيف املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال الإ   نفاذمجموعة جدول أأعامل التمنية واقرتح بآأن تس تعرض اللجنة اإ
مساعدة تقنية ، مبا يف ذكل املساعدة الترشيعية. واقرتح وفد مرص العمل عىل نقل التكنولوجيا وما يرتبط بذكل من وحتسيهنا

 وتكوين الكفاءات.

واتفقت اللجنة أأن تتناول يف دورهتا التاسعة املوضوعات التالية: "ممارسات الأنظمة البدية لتسوية منازعات امللكية  .32
نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم  الفكرية وطرق معلها" و"الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ

ذاكء الوعي  سوق املنتجات املقدلة أأو املقرصنة". واتفقت اللجنة كذكل عىل ترك الاقرتاح بشآأن "اإجراء اس تعراض أأنشطة اإ
بشآأن  حوالاقرتااملرفق الأول( انظر )س امي يف أأوساط التالمذة والطلبة"  كرية، ولكوس ية لإذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الف

نفاذ "اس تعراض ماكنيات تكثيف املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال الإ انظر )وحتسيهنا، مبا يف ذكل املساعدة الترشيعية"  اإ
 عىل طاوةل النقاش للنظر فهيام مس تقبال.الثاين( املرفق 

طار ال  .34 مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات حول من جدول الأعامل، دعا الرئيس الوفود اإىل الإدلء بآ راهئا  1بند ويف اإ
 .املعنية من جدول أأعامل التمنية

مسامهة  خبصوصوحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأعرب عن رسوره بتقدمي وهجة نظر اجملموعة  .37
ن ذكل يامتىش وقرار امجلعية العامة بشآأن أ  اللجنة يف تنفيذ توصيات جد ليات التنس يق ول أأعامل التمنية. وقالت اجملموعة اإ

عداد التقارير جراءات الرصد والتقيّي واإ بعض التعليقات حول كيفية مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات  اجملموعة . وقدمتواإ
ن هذه ا24س امي التوصية  جدول أأعامل التمنية، ول ن  لتوصية مرتبطة مبارشة بصالحيات اللجنة حيث. ومضت تقول اإ اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة تنص عىل " التوصية انهتاج اإ
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجي ا ونرشها حتقيقا خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

ىل حتقيق  للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية واإ
". وواصلت اجملموعة لكمهتا مشرية اإىل أأن أأنشطة من اتفاق تريبس 6التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا يتفق مع املادة 

نفاذ ينبغي أأن تسرتشد ابملبادئ الواردة يف هذه التوصية. وأأعربت عن ارتياهحا للتقدم اذلي حترزه الويبو يف الويبو  يف جمال الإ
املتبع حلد ال ن يتضمن عنارص خمتلفة وجهية  العمل منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية. وأأوحضت أأن برانمج 24تنفيذ التوصية 

نفاذ. و  هاالأعضاء وأأهداف  للنقاش ومناس بة خملتلف أ راء ادلول يف  برانمج العمل املذكور جليةر نتاجئ قالت اإن خبصوص قضااي الإ
هجود الويبو من أأجل وضع "هنج شامل" لأنشطهتا جتسد  ادلراسات والعروضأأضافت أأن الواثئق املقدمة يف هذه ادلورة. و 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وتراعي وهجات النظر وال راء نفاذ يف جمال اإ وتشلك أأساسا جيدا  ،املتنوعة حول قضااي الإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. واسرتسلت اجملموعة موحضة أأنه رمغ هذه الإجنازات،  جراء نقاش متوازن حول اإ للتشجيع عىل اإ

شطة حامية حقوق . وذكرت مثال أأنه ميكن حتسني مسامهة أأن بعيد املنالتنفيذا اكمال ل يزال  24فهيي ترى أأن تنفيذ التوصية 
نفاذها يف نقل التكنولوجيا ونرشها بآأنواعها  ،وكام قالت اجملموعة من قبل، فاإن قياس النتاجئ الاقتصادية. امللكية الفكرية واإ
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س امي تكل املرتبطة ابلتقليد والقرصنة يظل حتداي مس مترا. ومن املهم توافر  اخملتلفة، لنهتااكت حقوق امللكية الفكرية، ول
هنا ترغب يف اإحصاءات  موثوق هبا لبلورة تدابري فعاةل ضد تكل الانهتااكت. وفامي خيص برانمج معل اللجنة، قالت اجملموعة اإ

املقبل يكون متوازان ويراعي أ راء ادلول الأعضاء واحتياجاهتا اخملتلفة كام اكن عليه الأمر يف  اللجنة أأن يوضع جدول معل لعمل
 ادلورات السابقة.

فريقيا عن دمعه لبيان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأكد الوفد عىل أأمهية تنفيذ وأأعرب وفد جنوب أأ  .36
عداد التقاريرأ   جراءات الرصد والتقيّي واإ ن امجلعيات العامة للويبو لس نة ليات التنس يق واإ  4101 )أ لية التنس يق(. وقال اإ

ملعنية تقارير بشآأن مسامههتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل وافقت عىل تكل ال لية هبدف أأن تعد جيع هيئات الويبو ا
بالغ امجلعية العامة عن تعمّي جدول أأعامل التمنية، فهيي تريم أأيضا  كونأأنه اإىل جانب  وأأبرزالتمنية.  أ لية التنس يق تريم اإىل اإ

اتحة فرصة لدلول الأعضاء  أأوحض الوفد أأن الوقت قد ا الصدد، للمتعن يف القضااي/الأنشطة املتداخة يف املنظمة. ويف هذاإىل اإ
ىل اتفاق عىل بند دامئ يف جدول الأعامل بشآأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل  حان للتوصل اإ

ملزتمة بتعمّي جدول أأعامل التمنية عىل جيع  ل تزال، فهيي 4104التمنية. وكام قالت جنوب أأفريقيا يف امجلعية العامة لس نة 
من توصيات  24بآأن الأنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة تستند ابلأساس اإىل التوصية  ارتياحهأأنشطة الويبو. وأأبدى الوفد 

ذاكء احرتام امللكية املعنونة " WIPO/ACE/8/2 جدول أأعامل التمنية. وأأحاط علام ابلوثيقة أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
ابلإضافة اإىل تقدمي مصادر/أأنشطة أأخرى، فاإن الوثيقة تشلك أأساسا جيدا لتقيّي  ". ويف هذا الصدد، يرى الوفد أأنهالفكرية

ضافية حول الأنشطة اليت تضطلع هبا الأمانة.  مسامهة اللجنة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. بيد أأنه ل بد من تقدمي معلومات اإ
الويبو مع املنظامت احلكومية ادلولية  تعاوناإىل أأمهية وفامي خيص القضااي املتعلقة ابلتعاون والتنس يق ادلوليني، أأشار الوفد 

اتحة مزيد من  واملنظامت ادلولية الأخرى وسائر أأاحاب املصلحة املهمتني ابمللكية الفكرية. وأأضاف أأنه ل بد أأيضا من اإ
هنج متوازن  اعامتدرة املعلومات املفصة عن هذا اجملال اذلي تعمل فيه الويبو. واختمت الوفد لكمته مؤكدا من جديد عىل رضو

نفاذ والتمنية فامي تقوم به اللجنة من معل  من توصيات جدول أأعامل التمنية. 24وذكل متاش يا مع التوصية  ،بني الإ

 .4103أأعاله اإىل امجلعيات العامة للويبو لس نة  36و 37وس تحيل الأمانة وهجات النظر الواردة يف الفقرتني  .38

 [ييل ذكل املرفقان]
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ANNEX I 

لاملرفق الأو   

 موعة ابءاقرتاح اجمل

ذاكءاس تعراض أأنشطة   الوعي كوس ية لإذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية، ل س امي يف أأوساط التالمذة والطلبة اإ

م   ، املرفق الرابع(WIPO/ACE/8/3 REVالوثيقة  خالل ادلورة الثامنة للجنة،ملناقشة العمل املقبل )اقرتاح مقدَّ

نفاذ، أأن من املفيد ترى اجملموعة ابء، فامي يتعلق بوضع بران .0 مج معل لدلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
(: "أأنشطة WIPO/ACE/1/1من الوثيقة  03العودة اإىل حمور اكنت الأمانة قد اقرتحته خالل دورة اللجنة الأوىل )الفقرة 

ذاكء الوعي مكحور دلورهت ذاكء الوعي". واعمتدت اللجنة مسآأةل التعلّي واإ من  40 )الفقرة 4114ا الثالثة يف عام التعلّي واإ
من  00)الفقرة  (، واكن من بني نتاجئها التشديد عىل أأمهية مواصة التعلّي ورفع الوعي.WIPO/ACE/2/13الوثيقة 
 (.WIPO/ACE/4/2الوثيقة 

لختيار ذكل وخالل ادلورة الثانية والثالثني للجمعية العامة للويبو، أأعربت ادلول الأعضاء ابلإجامع عن تقديرها  .4
 WIPO/ACE/3/2من الوثيقة  4احملور دلورة اللجنة الثالثة، وجّشعت اللجنَة عىل مواصة معلها. )الفقرة 

ننا نرى أأن الوقت مناسب ليك يُطرح ذكل احملور من جديد.WO/GA/32/13 والوثيقة  (. وعليه، فاإ

اس تطالع اقرُتح خالل عىل  ل الأعضاء واملنظامتوكام يُملس من خالل الردود اليت اس تلمها املكتب ادلويل من ادلو  .3
نفاذ حقوق امللكية الصناعية )الفقرة  (: يؤدي "رفع WIPO/ACE/1/4، مرفق الوثيقة 0ادلورة الأوىل للجنة عن موضوع اإ

تمنية الاقتصادية وعي امللموس دلى امجلهور والواكلت احلكومية بآأمهية امحلاية املالمئة حلقوق امللكية الصناعية ابلنس بة اإىل ال ال

ورفاه البدل" دورا حاسام يف "حتقيق النتاجئ يف ماكحفة التقليد والقرصنة." ويف هذا الصدد، ميكن أأن تسامه برامج التعلّي 
خباره و والتوعية ابمللكية الفكرية يف توعية امجلهور  ق ، مرف43ابملزااي اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية املتني لقتصاده. )الفقرة اإ

أأنه: "]لـ[حتقيق هذا الهدف، ميكن أأن تعمل ادلول الأعضاء  عن وكشف الاس تطالع أأيضا(. WIPO/ACE/1/4الوثيقة 
نفاذ، مع اإرشاك وسائل الإعالم وابس تعامل الإنرتنت  مع رشاكء من القطاع اخلاص بغية اس تحداث برامج لتوعية امجلاهري ابلإ

 (.WIPO/ACE/1/4مرفق الوثيقة  ،44والعروض اخلارجية وما اإىل ذكل." )الفقرة 

ذاكء وعي التالمذة والطلبة بآأمهية  .2 تيان بامثرها عىل املدى القصري والبعيد نذكر اإ ومن اجملالت اليت يه قادرة عىل الإ
 اليت قد تتعّرض لها اجملمتعات من -الاقتصادية والصحية والأمنية  -امللكية الفكرية يف حتقيق الأهداف الإمنائية وابلأرضار 

ننا نقرتح أأن يعّد املكتب ادلويل دراسة حتّدد املبادرات اجلارية اليت تس هتدف تالمذة  جراء التقليد والقرصنة. وعليه، فاإ
 املدارس وأأن يعرض ادلراسة يف دورة اللجنة التاسعة.

ذاكء الوعي، ونعتقد .4 ننا نقّر بآأن ادلول الأعضاء قد واصلت العمل يف جمال اإ أأن التبادل  وابلإضافة اإىل ما س بق، فاإ
 حول تكل اجلهود س يكون قياّم ابلنس بة اإىل دورة اللجنة التاسعة، ومن شآأنه أأن يمكّل نتاجئ ادلراسة.

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثايناملرفق   

 اقرتاح من مجموعة جدول أأعامل التمنية

 

م ملناقشة العمل املقبل خالل ادلورة السادسة للجنة، الوثيقة   (00الفقرة ،  WIPO/ACE/6/11)اقرتاح مقدَّ

 

نفاذ املقدمة من الويبو، مبا يف ذكل:  مناقشة حول كيفية تكثيف وحتسني املساعدات التقنية ذات الصة ابلإ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية" يف أأنشطهتا املتعلقة ابملساعدة التقنية 0" " تقيّي الطريقة اليت قامت هبا الويبو بدمع مفهوم "اإ
 والترشيعية؛

 جناح" املساعدة التقنية وبناء القدرات يف هذا اجملال؛ " قامئة "بقصص4"

نفاذ مثل "ادلعاوى الصورية"؛3" ساءة اس تعامل اإجراءات الإ  " املساعدة الترشيعية الرامية اإىل احليلوةل دون اإ

نفاذ واليت تآأخذ يف احلس بان اس تعامل أأوجه 2" املرونة والظروف " املساعدة الترشيعية يف صياغة القوانني الوطنية املتعلقة ابلإ
 .الاقتصادية اخملتلفة والاختالف يف الرتاث القانوين للك بدلو الاجامتعية

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


