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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   5024مارس  2اإ

 
 

 العمل املقبل للجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ

عدادمن  مانة اإ  الأ

نفاذ .2 هنج اتباع عىل مبدأأ ، 5003، يف دورهتا الأوىل املعقودة يف عام )اللجنة( وافقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
دراج عروض اخلرباء يف عي يف معلها،موضو   ورا  الحاققة:مج العمل التالية لدلعىل براواتُفق  1دوراهتا. واإ

نفاذ )مبا فهيا املسائل  الادعاء العامو ة وش به القضائية  القضائيدور السلطا’ادلورة الثانية للجنة:  - يف أأنشطة الإ
 2؛‘(ذا  الصةل كتاكليف التقايض

نفاذ،  ،لتثقيف والتوعيةا’ادلورة الثالثة للجنة:  - مبا يف ذكل التدريب، فامي يتعلق جبميع العوامل ذا  الصةل ابلإ
لهيا يف طلبا  امل   3؛‘ساعدة املقدمة من ادلو  الأعضاءوبصفة رئيس ية تكل املشار اإ

نفاذالتنس يق والتعاون عىل املس تواي  ادلويل والإقلميي والوطين  ’ادلورة الرابعة للجنة:  -  4؛‘يف جما  الإ

نفاذ والتاكليف اليت يتحملوهنا يف سبيهل، مع وضع التوصية ’ة للجنة: ادلورة اخلامس - مسامهة أأحصاب احلقوق يف الإ
 5؛‘من جدو  أأعام  الويبو للتمنية يف الاعتبار 42 رمق
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املتاحة عىل املوقع التايل:  .WIPO/ACE/1/7 Rev من الوثيقة 21الفقرة  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=17452. 
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 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5662واثئق الاجامتع متاحة عىل املوقع التايل:  
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 .id=9964http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_واثئق الاجامتع متاحة عىل املوقع التايل:  
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 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12802 واثئق الاجامتع متاحة عىل املوقع التايل: 
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 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445 واثئق الاجامتع متاحة عىل املوقع التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=17452
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=17452
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5662
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=9964
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12802
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17445
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ىل ادلراسة املوضوعية الواردة يف ’ادلورا  السادسة والسابعة والثامنة للجنة:  - العمل، استنادًا اإ
ليية الفيرية ب ل تعقيداهتا ، عىل حتليل ومناقشة حال  التعدي عىل ققوق امل WIPO/ACE/5/6 الوثيقة

 ابلطلب من الأمانة القيام مبا ييل:

جراء اس تعراض مرجعي للمهنجيا  والثغرا  يف ادلراسا  املوجودة .2  ؛)ادلورة السادسة فقط( اإ

ية مع مراعاة املتغريا  الاجامتعية وحتديد خمتلف رضوب اخملالفا  ودوافع انهتاك املليية الفير  .5
 ؛ينولوجية وخمتلف مس تواي  التمنيةوالاقتصادية والت 

جراء دراسا  هادفة بغية صياغة مهنجيا  حتليلية تقيس الأثر الاجامتعي والاقتصادي والتجاري  .3 واإ
 ؛تواي  التمنيةللتقليد والقرصنة عىل اجملمتعا  مع مراعاة تباين الظروف الاقتصادية والاجامتعية وخمتلف مس  

وحتليل خمتلف اجلهود والامنذج البديةل وغري ذكل من اخليارا  املمينة من منظور الرفاهية الاجامتعية  .4
 6.‘والاقتصادية من أأجل ماكحفة التقليد والقرصنة

 التاسعة للجنة:ادلورة  -

 ؛‘ممارسا  الأنظمة البديةل لتسوية منازعا  املليية الفيرية وطرق معلها’ .2

نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم و  .5 الإجراءا  أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تيام  تدابري الإ
 7‘.سوق املنتجا  املقدلة أأو املقرصنة

 عىل طاوةل النقاش وهام ل يزالانالذلين الاقرتاحني لدلورة الثامنة  8من مرشوع ملخص الرئيس 34الفقرة وتورد  .5
ذاكء الوعي كوس يةل لإذاكء الاحرتام حلقوق املليية الف’ جراء اس تعراض أأنشطة اإ  ‘س امي يف أأوساط التحامذة والطلبة يرية، ولاإ

ماكنيا  تيثيف املساعدة  اس تعراض’ و نفاذالتقنية اإ  ‘.املساعدة الترشيعية ، مبا يف ذكلوحتسيهنا اليت تقدهما الويبو يف جما  الإ

تقدمت به بولندا واململية املتحدة والولاي  املتحدة الأمرييية مشرتاك ، تلقت الأمانة اقرتاحا 5024فرباير  54ويف  .3
 الوثيقة. ذكل الاقرتاح يف مرفق هذهويرد ملقبل للجنة، يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا التاسعة. خبصوص العمل ا

من ادلورة املقدمة من الاقرتاحا  مجموعة ض ادلورة الثامنة للجنة، ار كري أأيضا بأأّن الأمانة أأعد ، لأغالتذوجيدر  .4
ىل ادلورة السابعة للجنة تكل تكل الاقرتاحا  خحا  اللجنة ل ، مع تقيمي غري رمسي ملدى تناو  خبصوص العمل املقبل الثانية اإ

 9ادلورا  

ن  .2 ىل الإحاطة علام اإ اللجنة مدعوة اإ
 مبضمون هذه الوثيقة ومرفقها.

]ييل ذكل املرفق[
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 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20199 حة عىل املوقع التايل:الاجامتعا  متاواثئق  
7

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137 حة عىل املوقع التايل:متا الاجامتعواثئق  
8

"مرشوع ملخص الرئيس" متاحة عىل املوقع التايل: املعنونة  .WIPO/ACE/8/12 PROV الوثيقة 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=227425. 

9
نفاذاملعنونة " WIPO/ACE/8/3 الوثيقة   " متاحة عىل املوقع التايل:حتليل اقرتاحا  العمل املقبل للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

p://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216331htt. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20199
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=227425
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=227425
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216331
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216331


WIPO/ACE/9/28 
ANNEX 

 املرفق

 واحملامك املتخّصصة يف املليية الفيرية يئالقضا اجلهازختّصص 

 لأمريييةاقرتاح من بولندا واململية املتحدة والولاي  املتحدة ا

عداد برانمج معل لدلورة الع .2 نفاذ )اللجنة(يف س ياق اإ دة بولندا واململية املتحتقرتح  ارشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
تمكةل هذا املوضوع يُعد واحملامك املتخّصصة يف املليية الفيرية. و  جلهاز القضايئاوالولاي  املتحدة الأمرييية موضوع ختّصص 

 ديةل لتسوية املنازعا .الس بل البطبيعية لأحد مواضيع ادلورة التاسعة الراهنة أأل وهو 

يثبت  ارية يف عدة دورا  سابقة، ممّ واحملامك املتخّصصة يف املليية الفي اجلهاز القضايئوقد نوقشت مسأأةل ختّصص  .5
نفاذ املليية الفيرية. ىل اإ  وجود اهامتم مطرد هبذا اجملا  اذلي ييتيس أأمهية خاصة ابلنس بة اإ

نفاذ اذلي ُعقد يف عام ودلى التحضري  .3  ادلو  الأعضاء منأأمانة الويبو  المتست، 5005لحاجامتع التشاوري قو  الإ
نفاذ املليية الصناعية يف ادلو  الأعضاء، ل"حتديد ا قل تلكفة والأقل املامرسا  الأ  س امي ملامرسا  الفعاةل أأو الفضىل لإ

نفاذ احلقوق بفاس هتحااك للوقت  (. WIPO/ACE/1/3؛ ومرفق الوثيقة WIPO/CME/3 من الوثيقة 4الية" )الفقرة علإ
نفاذواملامرسا  يف جما  صعواب  لمجمل القضااي املتعلقة ابعن ذكل الاجامتع )" وكام جاء يف تقرير الأمانة كبري  دأأيّد عد "(الإ

نشاء حمامك متخّص  ىل ، بدل من ذكل، السعي ية الفيرية أأوصة يف امللي من الردود فيرة اإ من خحا  القضاة  ختّصصضامن اإ
 (.WIPO/ACE/1/3؛ ومرفق الوثيقة WIPO/CME/3 الوثيقةمن  00التدريب )الفقرة 

نفاذ املليية ال 5005ويف عام  .4 صناعية واللجنة ، طلبت الأمانة معلوما  أأيضا ملساعدة اللجنة الاستشارية املعنية ابإ
نفاذ قق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش باك  املعلوما  العاملية، و  دارة واإ تان انبثقت ل هام اللجنتان ال الاستشارية املعنية ابإ

نفاذ، اللجنة الاستشارية  اممهن طار الويبو رضوراي حتديد قضااي للنقاش وجمال  يبدو فهيا التعاون ادلويل عىل املعنية ابلإ يف اإ
ىل أأن  .(.WIPO/CME/2 Rev من الوثيقة 4عىل حد سواء )الفقرة ممينا و  نشاء حمامك مسأأةل ويشري تقرير الأمانة اإ اإ

ىل اختاذ قر متخّصصة  استساق" ارا  تتسم ابلفعالية من قيث التلكفة واليفاءة والاأأثري  ابعتبارها "ححا ممينا للتوصل اإ
نشاء حمامك متخّصصة" 21قرة ف)ال  .(.WIPO/CME/2 Rev الوثيقةمن  "اإ

نفاذ، و  .2 ابدلور اخلاص اذلي علام ، 5004يف عام  املعقودةالثانية  يف دورهتاأأحاطت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ ققوق املل  القضايئ اجلهازضطلع به ي انقشت اللجنة كام  (.WIPO/ACE/2/13 من الوثيقة 0يية الفيرية )الفقرة يف اإ

من  8)الفقرة تناو  هذه املسأأةل"  تنهتجها ادلو  يف س بل اليتو"أأبد  اهامتما خاصا مبختلف ال  اجلهاز القضايئمسأأةل ختّصص 
يف منازعا   للبّت  ضايئ متخّصصرضورة وجود هجاز ق. وانقشت بعض ادلو  الأعضاء (WIPO/ACE/2/13 الوثيقة

وهناك من رأأى أأيضا  .(WIPO/ACE/2/13 من الوثيقة 8)الفقرة  من قيث التلكفة بطريقة فعاةلبيفاءة و املليية الفيرية 
طار  ميين حتقيقهأأمر ص اجلهاز القضايئ أأن ختّص  من  8)الفقرة  قضائية قامئة هيالكبرتكزي دعاوى املليية الفيرية يف اإ

 .(WIPO/ACE/2/13 الوثيقة

ختّصص اجلهاز القضايئ يف ادلعاوى ، أأثري  استساؤل  بشأأن "5000ويف ادلورة الرابعة اليت عقدهتا اللجنة يف عام  .1
 (.WIPO/ACE/4/10 من الوثيقة 1)الفقرة عىل حد سواء اجلنائية واملدنية 

نشاء أأبد  ادلو  الأعضاء و  .0 حمامك متخّصصة يف املليية  اس تحداثأأو  قضايئ متخّصصهجاز نشاطا فامي خيص اإ
نفاذ مهنا، مثحا، حتسني كفاءة القرارا  الصادرة عن  ىل فوائد كبرية يف جما  الإ الفيرية. ومن شأأن تكل املامرسا  أأن تفيض اإ

نفاذ. وبناء قصائل ادلعاوى والقدرة عىل التنبؤ هبا، وتقليص  اجلهاز القضايئ، وزايدة ااستساق التاكليف اليت تتحملها أأنظمة الإ
ج املفيدمن  كّز اللجنة عىل هذا املوضوع، لأنعىل ذكل نرى أأن الوقت مناسب يك تر  راء تباد  قو  هجود ادلو  الأعضاء اإ

 ض ادلورة العارشة.يف هذا اجملا  لأغرا

 ]هناية املرفق والوثيقة[


