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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 1024مارس  5ا ىل  3جنيف، من 

 
 

 ملكية الفكريةلحارا  لااليف جمال إذكاء و أحدث أنشطة الويب

مانة  عداد الأ  وثيقة من ا 

ذاكء  .2 ملكية ل تحارا  ل الاتلخص هذه الوثيقة الأنشطة اليت قامت هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف جمال ا 
ىل ديسمرب  1021يف الفارة من أأكتوبر  21الفكرية من خالل الربانمج  يف أأداء هذه الأنشطة  ووقد اسارشدت الويب .1023ا 
جدول من توصيات  45ابلتوصية رمق ، وكذكل 1023-1021وثيقة الربانمج واملزيانية للفارة بأأهداف الربانمج احملددة يف 

وركزت فهيا عىل الاس تجابة للطلبات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية،  .أأعامل التمنية
تعزيز التعاون مع املنظامت عىل ، و حق املراعاة 21و 24و 23و 21و 6و 2مع مراعاة توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقا  

 امنايية التوج  بع ن الاعتبار بدرجة أأكرب يف الأنشطة املشاركة.ال  ؤخذ الشواغل الرشيكة والقطاع اخلاص، يك ت

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية" ه عىلالاساراتيجي السادس "التعاون ادلويل  وأأن هدف الويبب التذكريجيدر و  .1  وا 
مس تدا  وبقدرة معززة يف ادلول  وحن واسع النطاق يريم ا ىل خلق بيئة مواتية تدمع اتحارا  امللكية الفكرية عىلو هدف شامل 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية، مع مراعاة املصاحل اجملمتعية والشواغل  وحيظى الهدف  امنايية التوج .ال  الأعضاء ل 
ىل  5اخملتلفة والكثري من الأنشطة املذكورة يف الفقرات من  والاساراتيجي السادس بدمع الكثري من برامج الويب أأدانه،  23ا 

احمليط أ س يا و )البدلان الأفريقية والعربية وبدلان  9الربانمج  اليت تس تفيد من التعاون ادلاخيل الوثيق، ول س امي التعاون مع:
بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا(؛ والربانمج )التعاون مع  20(؛ والربانمج ا  الاكرييب والبدلان الأقل امنو أأمرياك الالتينية و و  الهادئ

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(. 10(؛ والربانمج التواصل) 29(؛ والربانمج ء)الاقتصاد وال حصا 26

طار الربانمج  ووتوحض الأقسا  التالية أأنشطة الويب .3 ذاكء اتحارا  امللكية الفكرية، املنفذة يف ا  أأن  ، دون21املتصةل اب 
ىل أأن هناك جمالت أأخرى من جمالت معل الويب يكون القصد من ذكل عرض تقرير شامل؛ نظرا   تسهم يف حتقيق الهدف  وا 

ىل ادلول الأعضاء، يف تح ن يوفر القسم الثاين معلومات  الاساراتيجي السادس. ويركز القسم الأول عىل املساعدة املقدمة ا 
غريها من املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص، ويشري القسم و  وعن التعاون والتنس يق ب ن معل الويب

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html#f
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ذاكء  ىل ما نرُش عن أأتحدث التطورات يف جمال ا   الأنشطةويوفر القسم الرابع معلومات عن  لملكية الفكرية.ل تحارا  الاالثالث ا 
طار برانمج جوائز الويبو.  املضطلع هبا يف ا 

ذاكء  بشأأن ومس تجدات أأنشطة الويب دورايوتُنرش  .4 لربامج املعنية، عىل الملكية الفكرية، مع عناوين مواقع ل تحارا  الاا 
 ..htmlhttp://www.wipo.int/enforcement/en/activities/currentالتالية يف موقع الويبو:  الصفحة

 املشورة القانونية والتدريب والتوعية املساعدة املقدمة ا ىل ادلول الأعضاء: أأول  

يف تلقي الكثري من الطلبات من ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة  21أأثناء الفارة موضع النظر، اس متر الربانمج  .5
ذاكء  يف جمال واكنت اخلدمات املطلوبة تشمل املساعدة القانونية، وكذكل  نفاذ امللكية الفكرية.ا  ملكية الفكرية و ل تحارا  ل الاا 

نفاذ القانون والسلطات القضايية  .تدريب وتوعية موظفي ا 

مرشوع الترشيع مع و عىل حفص مدى توافق الترشيع احلايل أأ  21فامي يتعلق ابملشورة القانونية، ركز الربانمج و  .6
نفاذ وفقا   اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(، مع للجزء الثالث من  الالزتامات املتصةل ابل 

ىل املساعدة القانونية  وتقد  الويبو  مراعاة مواطن التوازن واملرونة املتضمنة يف التفاق. عىل أأساس من ادلول الأعضاء ا 
 .ابناء عىل طلهب، الرسية

، عىل متخصصة وندوات وزايرات دراس ية ومنتدايتتحلقات معل واجامتعات  ووابل ضافة ا ىل ذكل، نظمت الويب .1
ذاكء و املس توي ن الوطين وال قلميي، الهدف مهنا ه  ملكية الفكرية:ل تحارا  ل الااملعاجلة الشامةل ملسأأةل ا 

ون ال قلميية عن النتاجئ الاجامتعية والاقتصادية املارتبة عىل التقليد والانهتااكت الأخرى للملكية تحلقة العمل د -
ىل  26، دااكر، الس نغال، من الفكرية يف امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا كتوبر  21ا  نُظمت هذه  :1021أأ

الس نغال للملكية الصناعية والابتاكر التكنولويج احللقة ابلشاراك مع مكتب الياابن للرباءات وابلتعاون مع واكةل 
طار الهدف الاساراتيجي السادس ،ت تريموامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا واكن " بناء 2: "ما ييل ا ىل ،يف ا 

ىل دول  نفاذ القانون واملدع ن العام ن املنمت ن ا  املهارات يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز فهم سلطات امجلارك وموظفي ا 
نفاذ؛ " تسليط الضوء عىل ال جراءات والهنوج اليت تتبعها القطاعات املعنية و " 1غرب أأفريقيا ل ليات امحلاية وال 

ذاكء  قامة أ ليات خاصة اب  بشأأن  توعية املشارك نو  "3ه ال ليات؛ "قوق امللكية الفكرية وتعزيز هذحلتحارا  الال 
النقل النتاجئ الاقتصادية والاجامتعية املارتبة عىل القرصنة والتقليد ولس امي فامي يتعلق بقطاعات الصحة والأغذية و 

اراك  )سلطات امجلارك والرشطة مش 50حنووقد حرض تحلقة العمل  وأ اثرهام عىل الرفاه العا  للمجمتع. السالمةو 
ىل  وومراقب  دوةل عضوا  يف امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا. 25السوق واملدعون العامون( ينمتون ا 

فريقية للملكية  - ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية دلى لقضاة ادلول الأعضاء يف املنظمة الأ الندوة دون ال قلميية املعنية اب 
ىل  11، أأبيدجان، كوت ديفوار، من الكربى لفرنكوفونية الأخرى يف أأفريقيا جنوب الصحراءالفكرية وادلول ا ا 

كتوبر  14 نُظمت هذه احللقة ابلشاراك مع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وابلتعاون مع املعهد الوطين  :1021أأ
اخلاص يف كوت ديفوار، للفرنكوفونية ووزارة الصناعة وتمنية القطاع ناعية )فرنسا( واملنظمة ادلولية للملكية الص 
القانونية يف املسايل املتعلقة ابدلعاوي القضايية  وساطاء مبعارف القضاة وأأعضاء السلطة القضايية والأ قلغرض الارت

الفعاةل لال جراءات املتعلقة  املرتبطة ابمللكية الفكرية وتعزيز هماراهتم يف هذا اجملال، وذكل بغية ال سها  يف ال دارة
وشارك يف  ابنهتااكت حقوق امللكية الفكرية مع مراعاة اجلوانب ال امنايية مبا يتفق مع الهدف الاساراتيجي السادس.

دوةل عضوا  يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وبوروندي وجزر القمر وجيبويت  26قاضيا  من  10احللقة حنو
 ادلميقراطية ورواندا. ونغوومدغشقر ومجهورية الك

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/ProgramCEDEAO_dk.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/ProgramCEDEAO_dk.pdf
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية - قالميية اخلامسة املعنية اب  كتوبر  14و 13، كيشيناو، مودلوفا، الندوة الأ نُظمت  :1021أأ
طار  ،تريماكنت ابلتعاون مع الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا و  هذه الندوة الأقالميية يف ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  ودراسة الويبا ىل عرض الصيغة الهنايية ملسودة  ،الهدف الاساراتيجي السادس املتعلقة اب 
ىل نظا  الاقتصاد احلر قرارها فضال  عن مناقشة أأنشطة املتابعة يف املنطقة. يف البدلان املنتقةل ا  وقد حرض الندوة  وا 

نفاذ القانون )السلطات امجلركية و  أألبانيا، وأأرمينيا،  السوق( من البدلان التالية: الرشطة ومراقبوقوات كبار موظفي ا 
س تونيا، وأأذربيجان، وبيالروس، والبوس نة والهرسك، وبلغاراي، وكرواتيا، وقربص، وامجلهورية ا لتـش يكية، وا 

رساييل، واكزاخس تان، وقريغزيس تان، ولتفيا، وليتوانيا، ومالطة، واجلبل  وجورجيا، واليوانن، وهنغاراي، وا 
الأسود، وبولندا، ورومانيا، والاحتاد الرويس، ورصبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وطاجيكس تان، ومجهورية مقدونيا 

وبناء عىل دعوة الواكةل احلكومية املعنية  امنس تان، وأأوكرنيا، وأأوزبكس تان.اليوغوسالفية السابقة، وتركيا، وترك
 ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا، حرض ممثالن عن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الص ن بصفة مراقب.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية - ىل  5، طوكيو، الياابن، من دورة التدريب عىل ا  نُظمت هذه ادلورة  :1021نومفرب  9ا 
طار الهدف الاساراتيجي السادس ،تريماكنت و ت، مكتب الياابن للرباءاابلشاراك مع   :ما ييل ا ىل ،يف ا 

ذاكء الا "2" نفاذ امللكية الفكرية، مثل الامنذج البديةل ملواهجة للملكية الفكرية وا   تحارا مناقشة مسايل خمتلفة تتعلق اب 
عداهما والتخلص منالتقليد والقرصنة  املعايري ادلنيا ومواطن املرونة مراعاة و " 1؛ "السلع املتعدية واملقدلة أأو ا 

النظر يف و " 3ء؛ "أأتحدث التطورات يف أأحاك  القضا املتضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، مبا يف ذكل
، مبا يف ذكل أ ليات التحقيق واملتابعة القضايية ذات الصةلادلوافع الاكمنة وراء جرامئ وانهتااكت امللكية الفكرية، ويف 

قامة تعاون أأحصاب املصاحل حتليل دور خمتلف و " 4ادرة بشأأهنا ومدى مالءمهتا؛ "الأحاك  الص يف سبيل ا 
ذوي اخلربة يف القضااي املتعلقة ابمللكية  وظف ناملمن كبار مشاراك   13وحرض دورة التدريب  اساراتيجي وفعال.

هيئات الادعاء والسلطات القضايية وسلطات امجلارك وهيئات مراقبة السوق وماكتب امللكية التابع ن ل  الفكرية
ندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية ال  شعبية واملغرب والفلب ن وجنوب أأفريقيا الفكرية يف مكبوداي والص ن ومرص وا 

رشاف دورةالويبو  أأرشفت علهيا اليت تلت هذه ادلورةو  .فييت ان و  اتيلندو مكتب الياابن  أأخرى نُظمت اب 
 عىل التجربة الياابنية.وركّزت  1021نومفرب  26 ا ىل 21للرباءات من 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية - نُظمت هذه  :1021نومفرب  23و 21مسقط، ُعامن، ، تحلقة العمل دون ال قلميية عن ا 
دارة امللكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة يف ُعامن، واكنت تريم طار اله ،احللقة ابلتعاون مع ا  دف يف ا 

ذ2" :ما ييل ا ىل ،الاساراتيجي السادس صادية؛ ية الاجامتعية الاقتأأمهية امللكية الفكرية يف التمن باكء الوعي العا  " ا 
عداد محالت ا  و " 4الابتاكري ورايدة الأعامل؛ "تشجيع التفكري و " 3وتصوراهتم؛ "  ناملس هتلك ياتتقيمي سلوك و " 1"

توعية عامة تس هتدف الش باب واملس هتلك ن وأأوساط الأعامل. وُدعي عرشون مشاراك  من البحرين والكويت وقطر 
السعودية وال مارات العربية املتحدة. واكن املشاركون من موظفي ال دارة العليا واملتوسطة يف اململكة العربية و 

املاكتب الوطنية للملكية الفكرية؛ ووزارات الاربية؛ وسلطات امجلارك وقوات الرشطة؛ فضال  عن ممثل ن عن 
 ص.القانونية واملؤسسات الأاكدميية ورابطات املس هتلك ن والقطاع اخلا الأوساط

نفاذ حق املؤلف - قالميي اخلاص اب  ىل  21، س يول، مجهورية كوراي، من برانمج التدريب الأ : نُظم 1021نومفرب  10ا 
ياتحة مجلهورية كوراي واللجنة الكورية حلق املؤلف واكن يريم هذا الربانمج ابلتعاون مع وزارة الثقافة والرايضة والس  

ىل:  ىل التمنية الاجامتعية والاقت2"ا  نفاذ امللكية الفكرية ابلنس بة ا  صادية يف البدلان " النظر يف قمية حامية وا 
ذاكء مناقشة املسايل اخملتلفة و " 3ءات والتدابري؛ "اايس عىل اجلز توفري التدريب الأسو " 1املشاركة؛ " املتعلقة اب 

حتديد نطاق القرصنة وأأثرها والأحاك  القضايية ذات الصةل والبيئة الرمقية  مهنجياتمثل  ،الاتحارا  للملكية الفكرية
قلميية للتعاون الفعال ا وتويخ" 4عداهما؛ "ا  السلع املتعدية و  والتخلص من ذاكء الاتحارا   عىلساراتيجيات وطنية وا  ا 
مشاراك  من ماكتب حق املؤلف وقوات الرشطة من الص ن وكولومبيا  21ج التدريب وقد حرض برانم حلق املؤلف.

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programmoldova.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programmoldova.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programjapan.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programjapan.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programseoul.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programseoul.pdf
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ندونيس يا واكزاخس تان  وأأوزبكس تان  اتيلندومالزياي واملكس يك والفلب ن و ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبيةوا 
 .فييت ان و 

ىل ا الندوة الوطنية املعنية ابمللكية - نفاذ القانون الأخرىالفكرية واملوهجة ا  ، صوفيا، بلغاراي، لقضاة ومؤسسات ا 
الندوة ابلتعاون مع مكتب الرباءات مجلهورية بلغاراي بغية حتقيق الأهداف هذه : نُظمت 1021نومفرب  13و 11

" بناء قدرات القضاة البلغاري ن واملؤسسات الأخرى )هيئات 2" :الاساراتيجي السادس ويهاملدرجة يف الهدف 
نفاذ امللكية الفكر الادعاء وسلطات امجلارك وقوات الرش  التطورات يف هذا أأتحدث مناقشة و " 1ية؛ "طة( يف جمال ا 

ذاكء ذ ،الاتحارا  للملكية الفكرية اجملال والنظر يف مسايل رييس ية تتصل اب  اكء وعي املس هتلك ن ووضع مثل ا 
 50من القطاع ن العا  واخلاص. وقد حرض الندوة حنو أأحصاب املصاحل اساراتيجية وطنية للتعاون الفعال ب ن 

دارية بصورة أأساس ية(؛ واملدع ن العام ن؛ وقوات الرشطة  مشاراك  من القضاة )من حمامك ادلرجة الأوىل وهيئات ا 
أأحصاب احلقوق  والسوق وممثل ومراقبفهيم ن ، مباءات مجلهورية بلغارايمكتب الرب ي وسلطات امجلارك؛ وموظف

 احمللي ن.

ذاكء الاتحارا  حل - ىل متحلقة العمل اخلاصة اب  نفاذ قوق امللكية الفكرية واملوهجة ا  ، اكمتاندو، نيبال، القانونوظفي ا 
ىل  5 من دارة الصناعة التابعة لوزارة الصناعة يف نيبال و 1021ديسمرب  1ا  اكنت : نُظمت هذه احللقة ابلتعاون مع ا 

طار الهدف الاساراتيجي السادس ،تريم املعايري ادلنيا ومواطن املرونة املتضمنة يف اجلزء الثالث حفص  ا ىل ،يف ا 
؛ تشمل توعية املس هتكل والتخلص العادل من السلع املتعديةموضوعية اس تعراض مسايل و ؛ من اتفاق تريبس

قامة تويخ و  ىل بناء القدرات احلاجةتعاون فعال مع مراعاة ا  نفاذ  45. وقد حرض احللقة حنو ا  موظفا  من موظفي ا 
ممثلون عن ، و وزارات أأخرى يون منحكوم موظفون القانون التابع ن للسلطات امجلركية وقوات الرشطة، و 

 القانونية والقطاع اخلاص. الأوساط

ىل  - : نُظمت )مساء ( 1021ديسمرب  6، اكمتاندو، نيبال، قضاة الاس تئناف وحمامك املقاطعاتندوة الويبو املوهجة ا 
دارة الصناعة التابعة لوزارة الصناعة يف نيبال و  توعية السلطات القضايية  اكنت تريم ا ىلهذه الندوة ابلتعاون مع ا 

صدار الأحاك  بشأأن قضااي امللكية الفكرية عىل حنو فعال ومتسق، مع مراعاة  موضوعيةبشأأن مسايل  تتعلق اب 
ىل بناء القدرات. وقد حرض الندوة احلاجة   القانونية. عن الأوساط ممثل نقاضيا  وموظفا  قضاييا  فضال  عن  34ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية –بعثةل ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية  - ترينيداد ، بورت أأوف س ب ن، اقاراح مرشوع ل 
ىل  19، من وتوابغو  ،تريم الاجامتعات اليت عقدت مع ممثل ن من القطاع ن العا  واخلاص اكنت. 1023يناير  32ا 

طار الهدف الاساراتيجي السادس،  يف ىلا  مساعدة مكتب امللكية الفكرية لارينيداد وتوابغو عىل اس تحداث  ا 
طالق ذاكء الاتحارا  حلقوق امللكية الفكرية سأأةلمب  العا  الوعي لزايدة حكوميا   متويال   ممول شامل وطين مرشوع وا   ا 

بداعية للأجيال القادمةعىل املدى الطويل،  ،المتكّن و  .من تعزيز القدرات الابتاكرية وال 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةتحلقة العمل ال قلميية اخلاصة  - : نُظمت هذه 1023فرباير  24و 23، مدليفمالي ،  ،اب 
طار  ،اكنت تريمو  مكتب الياابن للرباءات ومبساعدة مدليفاحللقة ابلتعاون مع وزارة التمنية الاقتصادية يف  يف ا 

ىل ،الهدف الاساراتيجي السادس ذاكء الوعياذلي يؤدي  ور ادل" تعزيز فهم 2ما ييل: " ا  ية مللكية الفكرية يف التمن اب ا 
نية ل ذاكء الوعي علومات بشأأن س بل ر م اساراتيجيات وط زويد أأحصاب املصاحل مبتو " 1الاجامتعية الاقتصادية؛ "

من القطاع ن العا  واخلاص. وقد حرض احللقة  أأحصاب املصاحلتعزيز التعاون الاساراتيجي ب ن و " 3وتنفيذها؛ "
ون ماكتب امللكية الفكرية ووزارات الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والقضايية والنيابية، مشاراك  ميثل 35

 .مدليفمن بنغالديش وبواتن ومالزياي وابكس تان ورسي لناك و ون وحصفي

ىل تحلقة العمل امل - نفاذ القانون وم وهجة ا  ذاكء الاتحارا   ناقشات املايدة املس تديرة الرفيعةواكلت ا  املس توى بشأأن ا 
طار تريم، تحلقة العمل  اكنت :1023مارس  1و 6، أأنتيغوا وبربودا، سانت جونس، حلقوق امللكية الفكرية يف ا 

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prog_bulgaria_12.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/programnepal.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program_tt.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prov_program_md.pdf
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ىل ،الهدف الاساراتيجي السادس نفاذ القا2ما ييل: " ا  اذلي ور ادلتعزيز فهم و " 1نون؛ "" بناء قدرات موظفي ا 
ذاكء الوعي يؤدي   مبعلومات عن  أأحصاب املصاحلتزويد و " 3كرية يف التمنية الاجامتعية الاقتصادية؛ "مللكية الفابا 

من  أأحصاب املصاحلتعزيز التعاون الاساراتيجي ب ن و " 4س بل وضع اساراتيجيات وطنية ل ذاكء الوعي وتنفيذها؛ "
للتجارة وامللكية الفكرية. وقد  ابلتعاون مع مكتب أأنتيغوا وبرابدو هذه القطاع ن العا  واخلاص. ونُظمت تحلقة العمل

نفاذ القانون )قوات الرشطة وسلطات امجلارك  مهنم ممثلومشاراك   10حرض احللقة يف اليو  الأول حنو  موظفي ا 
من مكتب  موظفونو  ،سانت جونس للتمنية ت القضايية(، ومكتب املعايري، ومؤسسةوهيئات ال دعاء والسلطا

ىل املوظف ن املذكورين أأعاله، وحرض يف اليو  اامللكية الفكرية.  دارات الصحة موظفون لثاين، ابل ضافة ا  ميثلون ا 
 والزراعة والرايضة والتجارة.

ىل  - نفاذ القانون وم تحلقة العمل املوهجة ا  ذاكء الاتحارا   ناقشات املايدة املس تديرة الرفيعةواكلت ا  املس توى بشأأن ا 
طار الهدف تريم، تحلقة العمل  اكنت: 1023مارس  22و 20، سانت جورج، غرينادا، حلقوق امللكية الفكرية يف ا 
ىل  ،الاساراتيجي السادس نفاذ القانون؛ "" بناء قدرا2ما ييل: "ا  اذلي يؤدي  ور ادلتعزيز فهم و " 1ت موظفي ا 

ذاكء الوعي  عن علومات الالزمة ملابأأحصاب املصاحل تزويد و " 3ية الاجامتعية الاقتصادية؛ "مللكية الفكرية يف التمن ابا 
من أأحصاب املصاحل  تعزيز التعاون الاساراتيجي ب نو " 4نية ل ذاكء الوعي وتنفيذها؛ "س بل وضع اساراتيجيات وط 

احللقة ابلتعاون مع مكتب شؤون الرشاكت وامللكية الفكرية. وقد حرض  هذه القطاع ن العا  واخلاص. ونُظمت
نفاذ القانون )قوات الرشطة وهيئات الادعاء والهيئات موظفي  مهنم ممثلومشاراك   15احللقة يف اليو  الأول حنو  ا 

رباءات من والكء الوس تة والكء ، القضايية( ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون القانونية
ي اليو  الثاين للحلقة مثانية من كبار موظفبرانمج من مكتب امللكية الفكرية. واس هتدف  موظفونو  ،عالماتالو 

 ذكل املكتب.من اثن ن ل مكتب امللكية الفكرية وموظف ن فضال  عن مسج  اجملال التشغييل  يفامجلارك العامل ن 

ىل  - نفاذ القانون ومناقشات املايدة املس تديرة التحلقة العمل املوهجة ا  ذاكء الاتحارا  رفيعواكلت ا  ة املس توى بشأأن ا 
طار الهدف تريم، تحلقة العمل اكنت : 1023مارس  25و 24، بريدج اتون، برابدوس، حلقوق امللكية الفكرية يف ا 
ىل  ،الاساراتيجي السادس نفاذ القانون؛ "" بناء قدرا2ما ييل: "ا  ذاكء اذلي يؤدي  تعزيز فهم دور و " 1ت موظفي ا  ا 

ع مبعلومات عن س بل وض أأحصاب املصاحلزويد تو " 3ية الاجامتعية الاقتصادية؛ "مللكية الفكرية يف التمن ابالوعي 
من القطاع ن  أأحصاب املصاحلتعزيز التعاون الاساراتيجي ب ن و " 4نية ل ذاكء الوعي وتنفيذها؛ "اساراتيجيات وط 

العا  واخلاص. ونظمت الويبو هذه احللقة ابلتعاون مع مكتب شؤون الرشاكت وامللكية الفكرية. وقد حرض احللقة 
نفاذ القانون )قوات الرشطة وسلطات امجلارك( ووزارة الصحة واكلت  مهنم ممثلومشاراك   10يف اليو  الأول حنو  ا 

 موس يقيونو  حمامونة املعنية ابمللكية الفكرية، و ن عن اللجنة الاستشارية الوطنيوووزارة الثقافة ووزارة التجارة وممثل
 ممثلون عنمهنم مشاراك   60من مكتب امللكية الفكرية. وحرض يف اليو  الثاين حنو وموظفون الأداء،  فنانوو 

 وممثلونالسلطات القضايية )قضاة احملمكة ادلنيا وقضاة احملمكة العليا وقاضيان من قضاة حممكة الاس تئناف العليا( 
 فضال  عن عدد من املشارك ن يف اليو  الأول. عن مكتب املدعي العا 

نفاذ حق املؤلف - قالميية اخلاصة اب  ىل  4، س يول، مجهورية كوراي، من تحلقة العمل الأ هذه : نُظمت 1023يونيو  22ا 
يف  ،اكنت تريمة كوراي واللجنة الكورية حلق املؤلف و احللقة ابلشاراك مع وزارة الثقافة والرايضة والس ياتحة مجلهوري

طار الهدف الاساراتيجي السادس  ىلا  ىل التمنية 2"ما ييل:  ا  نفاذ امللكية الفكرية ابلنس بة ا  " النظر يف قمية حامية وا 
مع الاركزي  ءات والتدابرياتوفري التدريب الأسايس عىل اجلز و " 1صادية يف البدلان املشاركة؛ "الاجامتعية والاقت
ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةو " 3؛ "عىل البيئة الرمقية حتديد  مهنجياتمثل  ،مناقشة املسايل اخملتلفة املتعلقة اب 

عداهما؛ " من والتخلصنطاق القرصنة وأأثرها والأحاك  القضايية ذات الصةل  وتويخ  "4السلع املتعدية وا 
قلميية للتعاون الفعالا ذاكء الاتحارا  حلق املؤلف. عىل ساراتيجيات وطنية وا  مشاراك  من  23وشارك يف احللقة  ا 

 .فييت ان و  اتيلندالربازيل والص ن والهند ومالزياي والفلب ن و

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/final_program_seoul.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/final_program_seoul.pdf
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية –بعثةل ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية  - ، كوس تارياك، سان خوس ي ، اقاراح مرشوع ل 
طار الهدف  ،تريم واخلاص العا  القطاع ن من ممثل ن مع قدتعُ  اليت الاجامتعات تاكن: 1023يونيو  6و 5 يف ا 

ذاكء خاصة وطنية اساراتيجية وضع عىل لكوس تارياك الفكرية امللكية مكتب مساعدة ا ىلالاساراتيجي السادس،   اب 
طالقها الفكرية للملكية الاتحارا   عىل ،المتكّنو  الفكرية امللكية حلقوق ا الاتحار  ذاكءاب   العا  الوعي زايدة بغية وا 

 .من تعزيز القدرات الابتاكرية وال بداعية للأجيال القادمة الطويل، املدى

ىل ا - ذاكء الاتحارا  للملكية الفكريةلقضاة واملدع ن العام ن بشأأن تحلقة العمل الوطنية املوهجة ا  ، اسطنبول، تركيا، ا 
تركيا، وابلتعاون مع يف   العام ندع نامللقضاة و لاحللقة ابلشاراك مع اجمللس العايل هذه : نُظمت 1023يونيو  21

ريم ا ىل الارتقاء مبس توى املهارات واملعارف مبا يكفي املديرية العامة حلق املؤلف ومعهد الرباءات الاريك واكنت ت
صدار الأحاك  بشأأهنا بعداةل وكفاءة واتساق، مع مراعاة الشواغل  امنايية التوج  ال  للتعامل مع قضااي امللكية الفكرية وا 

ية وجنايية من حمامك مدن عاما قاضيا  ومدعيا   240وقد حرض احللقة حنو  يف الهدف الاساراتيجي السادس.املتضمنة 
 خمتلفة يف تركيا.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية –بعثةل ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية  - ، سلوفاكيا، ابنساك بيساريتسا ،اقاراح مرشوع ل 
طار  ،تريم واخلاص العا  القطاع ن من ممثل ن مع قدتالاجامتعات اليت عُ  اكنت: : 1023يونيو  10و 29 يف ا 

ىل الهدف الاساراتيجي السادس،   الاتحارا  ل ذاكء محةل ا طالق عىل لسلوفاكيا الفكرية امللكية مكتب مساعدةا 
 .عاما   25و 20 ب ن أأعامرمه املاراوتحة الش باب تس هتدف الفكرية للملكية

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية - ىل  15، الأردن، من عامن ،تحلقة العمل ال قلميية بشأأن ا  : نُظمت 1023يونيو  11ا 
طار الهدف الاساراتيجي  ،اكنت تريملصناعية يف الأردن و ابلتعاون مع مديرية حامية امللكية ا هذه تحلقة العمل يف ا 

ىل ،السادس نفاذ القانون؛ "" بناء قدرات موظ2ما ييل: " ا  ذاكء الوعي اذلي يؤدي  ور ادلتعزيز فهم و " 1في ا  ا 
مبعلومات عن س بل وضع  أأحصاب املصاحلتزويد و " 3ية الاجامتعية الاقتصادية؛ "مللكية الفكرية يف التمن اب

من القطاع ن  أأحصاب املصاحلتعزيز التعاون الاساراتيجي ب ن و " 4نية ل ذاكء الوعي وتنفيذها؛ "اتيجيات وط اسار 
اململكة العربية وقطر و  مشاراك  من البحرين ومرص والعراق والكويت ولبنان وُعامن س ت ن العا  واخلاص. وُدعي حنو

ضافةوفلسط ن السعودية والمين مشاراك  حمليا . ومشل املشاركون كبار موظفي  15ا ىل ذكل، حرض احللقة حنو  . وا 
نفاذ القانون املمثل ن للسلطة القضايية وهيئات الادعاء وسلطات امجلارك وقوات الرشطة؛ وموظف ن من املاكتب  ا 

عية؛ وحصفي ن؛ وممثل ن عن اساراتيجيات التواصل مع امجلهور العا  ومحالت التو  الوطنية للملكية الفكرية املسؤوةل
 عن أأحصاب احلقوق املقمي ن يف الأردن.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية - هذه : نُظمت 1023سبمترب  6و 5د، أأوزبكس تان، طشقن، الندوة دون ال قلميية املعنية اب 
ىلمع واكةل امللكية الفكرية يف مجهورية أأوزبكس تان و الندوة ابلتعاون  " مناقشة املسايل 2"ما ييل: اكنت تريم ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ال جراءات القضايية وت  الارتقاء و" 1بادل اخلربات يف هذا الصدد؛ "العملية املتعلقة اب 
صدار الأحاك  بشأأهنا بعداةل وكفاءة مبس توى املهارات واملعارف مبا يكفي للتعامل مع قضااي امللكية  الفكرية وا 

وقد حرض الندوة حنو  يف الهدف الاساراتيجي السادس.املتضمنة امنايية التوج  ال  واتساق، مع مراعاة الشواغل 
 .قريغزيس تانمشاراك  مهنم قضاة من اكزاخس تان و  50

نفاذ حقوق امللكية الفكرية - الاجامتع هذا : نُظم 1023سبمترب  21و 22، بلغراد، رصبيا، الاجامتع ال قلميي بشأأن ا 
طار ا ،مجهورية رصبيا واكن يريمابلشاراك مع مكتب امللكية الفكرية يف   ،ساراتيجي السادس للويبولهدف الايف ا 

ىل  نفاذ القانون والقضاة عىل ا  2"ما ييل:ا  عرض ادلراسة و " 1نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ "" بناء قدرات موظفي ا 
ىل نظا  الاقتصاد احلر نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املنتقةل ا   –التطورات أأتحدث مناقشة و " 3؛ "املتعلقة اب 

ذاكء و " 4يف هذا اجملال؛ " –مبا يف ذكل التطورات اليت شهدهتا أأحاك  القضاء  النظر يف مسايل رييس ية تتصل اب 

http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program-istanbul.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program-istanbul.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prov_program_amman.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/prov_program_amman.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31346
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31346
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30902
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30902
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الاتحارا  للملكية الفكرية مثل سلوكيات املس هتلك ن وتصوراهتم واساراتيجيات للتعاون الفعال ب ن خمتلف واكلت 
نفاذ القانون ومع أأحصاب احلقوق. وقد حرض الاجامتع حن مشاراك  من البوس نة والهرسك، وكرواتيا، واجلبل  90و ا 
من مديري ماكتب امللكية الفكرية وقضاة ومدع ن ان الأسود، ورومانيا، ورصبيا، وسلوفينيا، مبا يف ذكل مدير 

 القانونية.والأوساط  أأحصاب املصاحل من القطاع اخلاصعام ن وهيئات مراقبة السوق وسلطات امجلارك و 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية - كتوبر  22و 20، كوالا لمبور، مالزياي، تحلقة العمل اخلاصة اب  هذه : نُظمت 1023أأ
طار الهدف الاسار  ،ة الفكرية يف مالزياي واكت تريممؤسسة امللكياحللقة ابلتعاون مع  ىل ما  ،السادساتيجي يف ا  ا 

نفاذ القانون؛ "2ييل: " النظر يف و " 3مناقشة تنفيذ اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ "و " 1" بناء قدرات موظفي ا 
ذاكء الوعي جراء  وقاييا ؛ "اب دور ا  مبعلومات عن س بل وضع  أأحصاب املصاحلتزويد و " 4مللكية الفكرية بوصف  ا 

من القطاع ن  أأحصاب املصاحلعزيز التعاون الاساراتيجي ب ن تو " 5؛ "ي وتنفيذهااساراتيجيات وطنية ل ذاكء الوع
ىل  نفاذ التابعة ا  العا  واخلاص. وحرض احللقة ماية وعرشة مشارك ن. ومض املشاركون موظف ن ميثلون شعبات ال 

املالزيية؛ وزارة التجارة ادلاخلية، والتعاونيات والزنعة الاس هتالكية ووزارة الصحة؛ وسلطات امجلارك امللكية 
والرشطة امللكية املالزيية؛ ووزارة العلو  والتكنولوجيا والابتاكر؛ واللجنة املالزيية لالتصالت والوسايط املتعددة؛ 

؛ وأأحصاب احلقوق؛ وماكتب احملاماةومؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي؛ وقطاع السيامن والتلفزيون املالزيي؛ 
 وال عال .

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى -  21و 26، سان خوس ي ، كوس تارياك، الندوة ال قلميية املعنية اب 

كتوبر  طار الهدف يف ،اكنت تريمالندوة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف كوس تارياك و  هذه : نُظمت1023أأ  ا 
ىل مناقشة ما ييل: " ،الاساراتيجي السادس ذاكء الاتحارا  2ا  نفاذ امللكية الفكرية وا  " مناقشة مسايل خمتلفة تتعلق اب 

أأحاك  القضاء و " 1؛ "امالقرصنة وأأثرهالتقليد و مثل املهنجيات لتحديد نطاق للملكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى 
نفاذ القانون )السلطات املسو " 3ذات الصةل؛ " ايل احملددة والتحدايت اليت يواهجها خمتلف العامل ن يف جمال ا 

قلميية  وضعو " 4القضايية وسلطات امجلارك وقوات الرشطة وهيئات مراقبة السوق(؛ " اساراتيجيات وطنية وا 
ذاكء الاتحارا  ل   مشاراك  من كوس تارياك ومخس نماية لملكية الفكرية. وقد حرض الندوة حنو للتعاون الفعال بغية ا 

نفاذ القانون ووزارات مبا  والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغوا وبامن. ومض املشاركون موظف ن ميثلون واكلت ا 
الوسطى واملؤسسات الأاكدميية  يف ذكل كبار موظفي الهيئات القضايية، ورؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك

 ال عال .والقطاع اخلاص و 

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية - كتوبر  32و 30،ويندهوك، انميبيا، تحلقة العمل ال قلميية اخلاصة اب  : نُظمت 1023أأ
دارة التجارة والتبادل التجاري التابعة لوزاهذه  تب رة التجارة والصناعة يف انميبيا، مبساعدة مك احللقة ابلتعاون مع ا 

طار الهدف الاساراتيجي السادسيف الياابن للرباءات، واكنت تريم ىل ما ييل: "  ا  " النظر يف أأثر حامية امللكية 2ا 
نفاذها عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدلان املشاركة؛ " ملرونة املعايري ادلنيا ومواطن احفص و " 1الفكرية وا 

اس تعراض مسايل رييس ية تشمل توعية املس هتكل كتدبري وقايئ و  "3؛ "املتضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس
ىل و " 4؛ "والتخلص العادل من السلع املتعدية قلميية الرامية ا  تسليط الضوء عىل أأمهية الاساراتيجيات الوطنية وال 

قامة  أأنغول . وُدعي مثانية وأأربعون مشاراك  من القطاع ن العا  واخلاصب ن  تعاون فعال، مبا يف ذكل الرشااكتا 
ومدغشقر ومالوي وموريش يوس وموزمبيق  ادلميقراطية وغاان وكينيا وليسوتو وبوتسواان ومجهورية الكونغو

نفاذ القوسيش يل وجنوب أأفريقيا وسوازيلند وتزنانيا وأأوغندا وزامبيا وزمبابوي انون . ومض املشاركون كبار موظفي ا 
ميثلون السلطات القضايية والادعاء وسلطات امجلارك وقوات الرشطة؛ وموظف ن من املاكتب الوطنية للملكية  اكنوا

قلميي ن عن  الفكرية املسؤوةل عن اساراتيجيات التواصل مع امجلهور العا  ومحالت التوعية؛ وحصفي ن؛ وممثل ن ا 
 الرشاكت املتعددة اجلنس يات.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31322
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31322
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31283
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31283
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30682
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30682
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ىل قضاة ادلول الأعضاء يف - ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية واملوهجة ا  املنظمة  تحلقة العمل دون ال قلميية اخلاصة اب 
فريقية للملكية الفكرية ىل  10ون، من ري ، دوالا، الاكمالأ ابلتعاون مع  هذه : نُظمت تحلقة العمل1023نومفرب  11ا 

ون. واكنت ري وحكومة مجهورية الاكمفرنسا( )املعهد الوطين للملكية الصناعية املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية و 
" الارتقاء مبس توى املعارف واملهارات دلى املشارك ن يف املسايل املرتبطة ابدلعاوي القضايية 2"ما ييل:تريم ا ىل 

بغية ال سها  يف ال دارة الفعاةل والعادةل لال جراءات عىل النحو املب ن يف اجلزء الثالث  املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكل
ذاكء و " 1الهدف الاساراتيجي السادس؛ " من اتفاق تريبس ومبا يتفق مع تسليط الضوء عىل دور القضاة يف ا 

وا  من أأعضاء السلطة . وقد شارك يف هذه احللقة أأربعة وعرشون عض، لك يف بدلهالاتحارا  للملكية الفكرية
 ون والكونغو وغابون.ري القضايية يف الاكم

، ابنكوك، اتيلند، عىل حقوق امللكية الفكرية سلع املتعديةال  ال من بيئيا  من خلصتحلقة العمل ال قلميية اخلاصة ابلت -
جلنة الأمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط  احللقة ابلشاراك معهذه : نُظمت 1023نومفرب  11و 12

الأمم املتحدة ( وبرانمج ARTNeT، وش بكة البحث والتدريب املعنية ابلتجارة يف أ س يا واحمليط الهادئ )الهادئ
طار الهدف الاساراتيجي السادسيف ،للبيئة واكنت تريم ىل ما ييل: " ، ا  " بناء القدرات يف جمال ال عدا  ال من 2ا 

تعزيز التعاون ب ن و " 1؛ "خطرةمبا يف ذكل السلع اليت تتضمن مواد  عىل حقوق امللكية الفكرية املتعدية للسلعبيئيا  
بيئة فامي يتعلق املتحدة لل  الويبو وجلنة الأمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ وبرانمج الأمم

قامة تعاون وتأ زر مع القطاع اخلاص للمساعدة يف اس تحداث و " 3السلع املرضة بيئيا ؛ " ابلتخلص من احلث عىل ا 
عادة تدوير أ منة بيئيا   عدا  أأو تفكيك أأو ا  احلفاظ عىل و  "4؛ "عىل حقوق امللكية الفكرية املتعدية للسلعمرافق ا 

 خلصللت رابطة أأمم جنوب رشيق أ س ياوضع اساراتيجية متسقة يف و " 5تدامة؛ "وتعزيز التمنية املس   السالمة البيئية
مشاراك  ميثلون سلطات  10. وقد حرض احللقة حنو عىل حقوق امللكية الفكرية املتعدية السلع من املس تدا  بيئيا  

امجلارك وقوات الرشطة والسلطات القضايية والواكلت البيئية وماكتب امللكية الفكرية القامئة يف تسعة بدلان من 
املنظمة الياابنية للتجارة ؛ ومنظامت حكومية دولية مثل منظمة امجلارك العاملية؛ و رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يابدلان 

 ريكية والقطاع اخلاص.والسفارة الأم اخلارجية

ىل قضاة ادلول الأعضاء يف املنظمة  - ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية املوهجة ا  تحلقة العمل دون ال قلميية بشأأن ا 
فريقية للملكية الفكرية ىل  15، دااكر، الس نغال، من الأ احللقة ابلتعاون مع املنظمة هذه : نُظمت 1023نومفرب  11ا 

ىل ما حكومة مجهورية الس نغال. املعهد الوطين للملكية الصناعية )فرنسا( و الأفريقية للملكية الفكرية و  واكنت تريم ا 
املتعلقة املسايل املرتبطة ابدلعاوي القضايية " الارتقاء مبس توى املعارف واملهارات دلى املشارك ن يف 2" ييل:

عىل  ، وذكل بغية ال سها  يف ال دارة الفعاةل لال جراءات املتعلقة ابنهتااكت حقوق امللكية الفكريةابمللكية الفكرية
تسليط الضوء و " 1السادس؛ " ومبا يتفق مع الهدف الاساراتيجي النحو املب ن يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس

ذاكء الاتحارا  للملك  عضوا  من  40. وقد شارك يف هذه احللقة حنو ، لك يف بدلهية الفكريةعىل دور القضاة يف ا 
 .أأعضاء السلطة القضايية يف بوركينا فاسو وكوت ديفوار والس نغال

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكري - : نُظمت هذه 1023نومفرب  11و 16، ادلوتحة، قطر، ةتحلقة العمل الوطنية اخلاصة اب 
طار الهدف يف ،وزارة العدل القطرية واكنت تريماحللقة ابلتعاون مع مركز حامية حقوق امللكية الفكرية التابع ل  ا 

ىل ما ييل: " ،الاساراتيجي السادس نفاذها عىل التمنية الاجامتعية 2ا  " النظر يف أأثر حامية امللكية الفكرية وا 
؛ املعايري ادلنيا ومواطن املرونة املتضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبسحفص و " 1والاقتصادية يف قطر؛ "

؛ دل من السلع املتعديةتشمل توعية املس هتكل كتدبري وقايئ والتخلص العا اس تعراض مسايل رييس يةو  "3"
قامة تعاون فعال، مبا يف ذكل و  "4" ىل ا  قلميية الرامية ا  تسليط الضوء عىل أأمهية الاساراتيجيات الوطنية وال 

مشاراك  ميثلون وزارة الاربية وسلطات امجلارك وقوات  10. وحرض احللقة ب ن القطاع ن العا  واخلاصالرشااكت 
 قوق وال عال .احلس هتلك ن وماكتب حماماة وأأحصاب ورابطات امل الرشطة واملؤسسات الأاكدميية وغرفة التجارة 

http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=30923
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=30923
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31303
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=30924
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=30924
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31609
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ىل  3من ، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية، عن حقوق امللكية الفكرية ندوة الويبو القضايية - ا 
 مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةالندوة ابلتعاون مع هذه : نُظمت 1023ديسمرب  6

ىل تعزيز املهارات واملعارف دلى القضاة يف البدلان النامية ل  صدار واكنت تريم ا  لتعامل مع قضااي امللكية الفكرية وا 
، مع مراعاة ، وتعزيز فهم املسايل املرتبطة ببناء الاتحارا  حلقوق امللكية الفكريةقالأحاك  بشأأهنا بعداةل وكفاءة واتسا

برابدوس وبروين قاضيا  من  22وحرض الندوة  يف الهدف الاساراتيجي السادس.املتضمنة امنايية التوج  ال  الشواغل 
 .دار السال  ولبنان ومالوي ومالزياي وتزنانيا واتيلند والمين وزمبابوي

نفاذ حقوق امللكية الفكريةدورة  - ىل 9 ، طوكيو، الياابن، منالتدريب عىل ا  : نُظمت هذه 1023ديسمرب  23 ا 
طار الهدف الاساراتيجي السادست تريم، ادلورة ابلشاراك مع مكتب الياابن للرباءات واكن ىل ما ييليف ا  : ، ا 

مناقشة مسايل خمتلفة تتعلق و " 1؛ "اق تريبساملتضمنة يف اجلزء الثالث من اتف اخلياراتاملعايري ادلنيا و " حفص 2"
نفاذ امللكية الفكرية، مثل الامنذج البديةل ملواهجة التقليد والقرصنة  ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية وا   والتخلص مناب 

عداهما التطورات يف أأحاك  القضاء أأتحدث وسلوكيات املس هتلك ن جتاه التقليد والقرصنة، و  ،السلع املتعدية واملقدلة وا 
أ ليات التحقيق واملتابعة القضايية النظر يف ادلوافع الاكمنة وراء جرامئ وانهتااكت امللكية الفكرية، ويف و " 3ادلولية؛ "
يف  أأحصاب املصاحل وحتليل دور خمتلف" 4" مبا يف ذكل الأحاك  الصادرة بشأأهنا ومدى مالءمهتا؛ ،ذات الصةل

قامة تعاون اس ذوي اخلربة يف القضااي املوظف ن من كبار  مشاراك   32ادلورة وقد حرض . اراتيجي وفعالسبيل ا 
وهيئات وقوات الرشطة هيئات الادعاء والسلطات القضايية وسلطات امجلارك التابع ن ل  املتعلقة ابمللكية الفكرية

ندونيس يا ومجهورية اجلزائر وبواتن و ، واذلين اكنوا ميثلون مراقبة السوق وماكتب امللكية الفكرية مكبوداي والص ن وا 
هذه ادلورة اليت  توس بق لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي واملغرب ومياامنار وابكس تان والفلب ن واتيلند وفييت ان .

رشاف الويبو  أأرشفت علهيا ىل  1مكتب الياابن للرباءات من دورة أأخرى نُظمت اب  عىل وركّزت  1023ديسمرب  6ا 
 نية.التجربة اليااب

يف عدد من برامج تدريب املوظف ن احلكومي ن ومعلمي امللكية الفكرية وطالب احلقوق، وقد   21كام شارك الربانمج  .1
ذاكء اتحارا  امللكية الفكرية، من بيهنا: ادلورة املتقدمة املقدمة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  عروضا  عن ا 

ىل  22امللكية الفكرية للموظف ن احلكومي ن، جنيف، سويرسا، من ومنظمة التجارة العاملية عن  ؛ والربانمج 1023مارس  11ا 
الصيفي عن املنظامت ادلولية والقانون وادلبلوماس ية املقد  من الويبو ولكية القانون التابعة للجامعة الأمريكية، واش نطن، 

ىل  11الولايت املتحدة الأمريكية، من  وندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية،  ؛1023يونيو  12مايو ا 
ىل  21جنيف، سويرسا، من  ؛ واملدرسة الصيفية التابعة جلامعة الويبو يف جنيف واملعنية ابمللكية الفكرية، 1023يونيو  11ا 
ىل  14جنيف، سويرسا، من   .1023يوليو  5يونيو ا 

 والتعاون عىل املس توى ادلويل التنس يق اثنيا  

تعزيز عىل العمل  21، واصل الربانمج 1023-1021مع الأهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفارة  متاش يا   .9
ذاكءالتعاون ادلويل املنتظم والفعال لكفاةل وجود هنج متوازن وشفاف  زاء ا  لملكية الفكرية مبا يتفق مع الهدف ل تحارا  الا ا 

من توصيات جدول أأعامل التمنية، من أأجل التنفيذ الفعال والكفء للأنشطة ذات  45جي السادس والتوصية الاساراتي
 وترد أأدانه الأنشطة املعنية: الصةل، وجتنب الازدواج يف العمل.

 14و 13، بروكسل، بلجياك، الاجامتعان السابع والثامن لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة -
كتوبر  واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة امجلارك العاملية وحرضت الاجامتع ن اخلامس : 1023مايو  1و 6، و1021أأ

 ومشل الاجامتعان التجارب واملامرسات فامي يتعلق والسادس لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة.
دارات امجلارك يف ادلول الأعضاء الرامية ا ىل ماكحفة  بأأنشطة وأأدوات بناء القدرات. ونوقشت هجود ومبادرات ا 

 التقليد والقرصنة خالل الاجامتع ن.



WIPO/ACE/9/2 
10 

، املقدلةملساعدة التقنية ملواهجة الأدوية اب س تديرة املتعددة الأطراف املعنيةادلورة الثانية لجامتعات املايدة امل  -
ناربول ومنظمة امجلارك ال  ُعقد اجامتع املايدة املس تديرة، اذلي مض ممثل ن عن  :1021نومفرب  16ا، جنيف، سويرس 

لرابطات صانعي الاحتاد ادلويل العاملية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومركز اجلنوب و
ىل تعزيز التعاون العميل ب ن و  املس تحرضات الصيدلنية ش بكة العامل الثالث، يف مقر الويبو واكن الاجامتع يريم ا 

املنظامت املمثةل من خالل توحيد اخلربات من أأجل حتقيق الفعالية والتوازن يف توفري املساعدة التقنية ملواهجة 
 .املقدلةالأدوية 

، فيينا، أأن ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابلأدوية املزيفةبش مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرميةمؤمتر  -
ىل تعممي فهم الاجتار يف "1023فرباير  25و 24المنسا،  جات الطبيـة املنت: حرضت الويبو املؤمتر اذلي اكن هيدف ا 

قلمي املزيفةاملغشوشة التوس مي/املغشوشة/املزورة/املتدنيـة النوعيـة/ ي والوطين ب ن وتبادل اخلربات عىل الصعيدين ال 
بناء عىل قرار مكتب الأمم املتحدة املعين  أأحصاب املصاحل من القطاع اخلاص،ادلول الأعضاء واملنظامت ادلولية و 

ىل هذا املكتب مبهمة العمل يف سبيل  1022لعا   10/6ابخملدرات واجلرمية رمق  املتعلق ابلأدوية املزيفة واذلي عهد ا 
طار ا تعزيز التعاون ادلويل يف ماكحفة تفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الاجتار ابلأدوية املزيفة يف ا 

 ".الوطنية

اململكة العربية ، الرايض، املنتدى العريب الثالث ملاكحفة الغش التجاري والتقليد وحامية حقوق امللكية الفكرية -
ىل  3السعودية، من  : شاركت الويبو يف املنتدى العريب الثالث اذلي نظمت  سلطات امجلارك يف 1023مارس  5ا 

اململكة العربية السعودية. ومشل برانمج هذا املنتدى، اذلي اس هتدف أأساسا  موظفي امجلارك يف ادلول الأعضاء يف 
الفكرية؛ والغش  ، موضوعات مثل هجود املنظامت ادلولية للحد من انهتااكت حقوق امللكيةجامعة ادلول العربية

التجاري وانهتااكت حقوق امللكية الفكرية يف التجارة الالكارونية؛ وضامن سالمة سلسةل التوريد؛ ووضع أأدوات 
تقنية لضامن فعالية تدخل سلطات امجلارك؛ ودور املس هتلك ن يف ماكحفة الغش التجاري وانهتااكت حقوق امللكية 

 بوج  خاص اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. ةنفاذ امللكية الفكرية مس هتدفالفكرية. وعرضت الويبو ال طار ادلويل ل  

ىل  14، اسطنبول، تركيا، من اكحفة التقليد والقرصنةاملؤمتر العاملي السابع مل - : ترأأست منظمة 1023أأبريل  16ا 
امجلارك الاركية برعاية احتاد مصلحة امجلارك العاملية املؤمتر العاملي السابع ملاكحفة التقليد والقرصنة اذلي اس تضافت  

هيئة مبادرة قطاع الأعامل لوقف وشاركت يف تنظمي  الويبو وال ناربول و  غرف وبورصات السلع الأساس ية يف تركيا
ذاكء اب   ُعنيتالويبو أأفرقة ترأأست ة. و امجلعية ادلولية للعالمات التجاريالتابعة لغرفة التجارة ادلولية و  التقليد والقرصنة

قامة وحتديد الولية القضايية يف القضااي عرب احلدود؛  ؛للملكية الفكريةالاتحارا   ب ن القطاع ن العا  رشااكت وا 
 بدل. 200مندواب  من أأكرث من  150من ال ليات اذلاتية التنظمي. وقد حرض املؤمتر أأكرث من ذكل  غريواخلاص و 

واصلت الويبو تعاوهنا مع فريق : 1023يونيو  23 ، جنيف، سويرسا،فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكريةاجامتع 
الفريق معلومات بشأأن برانمج معل اللجنة الاستشارية ذكل رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية، وقدمت يف اجامتع 

نفاذ، مشددة يف ذكل عىل أأمهية الهدف الاساراتيجي السادس.  املعنية ابل 

عىل الصعيد خطر هيدد الأمن والاقتصاد  –املؤمتر ادلويل اخلاص ابلتجارة ابلسلع املقدلة واملقرصنة واملهربة  -
أأنشطة  اكحفةجلنة م: شاركت الويبو يف املؤمتر اذلي نظمت  1023سبمترب  10و 29، نيودلهيي، الهند، الوطين

وابلتعاون مع  حتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية( التابعة لCASCADEاليت تدمر الاقتصاد ) تقليدالهتريب وال 
التابعة لغرفة التجارة ادلولية. وقدمت الويبو عرضا  لعملها يف جمال  هيئة مبادرة قطاع الأعامل لوقف التقليد والقرصنة

ذاكء الاتحارا  للملكية الفكرية وانقشت الربامج الطوعية اليت اتفق علهيا الوسطاء وأأحصاب احلقوق مع  تأأييد من ا 
 القطاع العا .
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، ابريس، فرنسا، رابطة القانون ادلويلاجامتع اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص التابعة ل -
كتوبر  16و 15 : حرضت الويبو اجامتع جلنة رابطة القانون ادلويل اليت تعمل تحاليا  عىل مجع املبادئ اليت 1023أأ

 القانون ادلويل اخلاص وامللكية الفكرية. النطاق املشارك ب نمك اعمتدت حىت ال ن واليت حت

، لقنت، (مرصد الاحتاد الأورويبعىل حقوق امللكية الفكرية ) التعدايت بشأأن لمرصد الأورويبلاالاجامتع العا   -
س بانيا،  كتوبر  19و 11ا  الاحتاد الأورويب اذلي نوقشت في  خطط حرضت الويبو الاجامتع العا  ملرصد : 1023أأ

 السابقة والراهنة واملقبةل.املرصد معل 

ىل  22، نيودلهيي، الهند، من املؤمتر ادلويل املعين بتطوير الاساراتيجيات املشاركة ملاكحفة الفساد واجلرمية - ا 
نشاء لالحتفال ابذلكرى امخلس ن ل  : شاركت الويبو يف املؤمتر اذلي نظم  مكتب التحقيقات املركزي 1023نومفرب  23

. وعرضت الويبو عىل تحد سواء املكتب. وشدد املؤمتر عىل ال رادة الس ياس ية ملواهجة اجلرامئ الاقتصادية والفساد
مشارٍك من تسعة بدلان فضال  عن  2000أأنشطهتا فامي يتعلق ابلهدف الاساراتيجي السادس. وحرض املؤمتر حنو 

 .مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرميةدولية تشمل ال ناربول و  ممثل ن عن منظامت حكومية

 املنشورات اثلثا  

، 1021يف نومفرب  ابللغة ال نلكزيية، نفاذ حقوق امللكية الفكرية، نرشت الويبواب   املتعلقة قضاايالمضن سلسةل مجموعات  .20
نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت أأعدها القايض لويس هارمز، الموعة جمل الطبعة الثالثة رييس السابق لنايب ال قضااي املتعلقة اب 

نفاذ امللكية الفكرية من عدد  حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقيا. ومتثل اجملموعة جتميعا  للسوابق القضايية ذات الصةل اب 
ليال  معيقا  لعمل مبادئ القوان ن الوضعية والعالقات القانونية للك من القانون العا  كبري من احملامك والهيئات القضايية، وتقد  حت 

القرارات اليت  امث اكن ذكل مناس با . وتغطي أأتحدثاملدين وتربز أأوج  التشاب  وتلقي الضوء عىل أأوج  الاختالف حيالقانون و 
ه الطبعة الثالثة جملموعة القضااي، يه والطبعة اليت وهذ العا  واملدين.  نصدرت بشأأن قضااي رييس ية يف اختصاص القانون

، متاحتان ابجملان عىل ال نارنت. ومن املتوقع 1022أأعدها الأس تاذ هوراس يو راجنيل أأورتيس ابللغة ال س بانية ونرُشت يف عا  
القايض للطبعة اليت أأعدها نرش طبعة جديدة جملموعة القضااي ابللغة الفرنس ية أأعدهتا الأس تاذة مرياي بويدينس، وترمجة عربية 

 .1024، يف النصف الأول من عا  لويس هارمز

يف عدد كبري من منشورات الويبو، وذكل بتضم ن معلومات تتصل ابلهدف  21وابل ضافة ا ىل ذكل، سامه الربانمج  .22
ىل تسهيل الوصول عرب ال نارنت ا ىل أأحاك   قاعدة بياانت الاساراتيجي السادس، وواصل تطوير اخلدمة اليت يقدهما والرامية ا 

ىل وادلول الأعضاء ومراقبو اللجنة مدعوون  القضاء املتصةل ابمللكية الفكرية. ضافية وفق مقتىض احلال.ا   تقدمي معلومات ا 

ذاكء وميكن الاطالع عىل التطورات الأخرية واملسايل الرييس ية املتص .21 ملكية الفكرية عىل الصعيدين ل تحارا  ل الاةل اب 
خباريةالوطين وادلويل، مع التأأكيد عىل أأنشطة التوعية، يف  ىل الأمانة بأأية  .متاتحة عىل ال نارنتورية د رساةل ا  وميكن التقد  ا 

دراهجا يرغب الأعضاء و معلومات ذات صةل ترغب ادلول   الرساةل ال خبارية.يف مراقبو اللجنة يف ا 

 برانمج جوائز الويبو رابعا  

طار دمع الويبو لدلول الأعضاء منح برانمج جوائز الويبو .23 ميدالية/جائزة  110 ،خالل الفارة موضع النظر ،يف ا 
ىل  300و  دوةل عضوا . 45شهادة تقدير خملارع ن ومبتكرين ينمتون ا 

ن اللج  .24 ىل نة الاستشارية مدعوة ا  ا 
 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ل تحاطة علام  ا
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