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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  4اإىل  6سبمترب 2017
أحدث أنشطة الويبو يف جمال إذكاء االحرتام للملكية الفكرية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تلخص هذه الوثيقة ا ألنشطة اليت قامت هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،يف اإطار الربانمج  17اخلاص
ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،يف الفرتة من مايو  2016اإىل أأبريل  .2017وقد اسرتشدت الويبو يف تنفيذ تكل ا ألنشطة
بأأهداف الربانمج احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016وابلتوصية  45من توصيات أأجندة التمنية .وركزت فهيا
عىل الاس تجابة لطلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية ،مع اإيالء املراعاة الواجبة لتوصيات أأجندة
التمنية  1و 3و 6و 10اإىل  14و ،17وعىل توطيد التعاون مع املنظامت الرشيكة والقطاع اخلاص متاش يا مع التوصية  40من
أأجندة التمنية وسعيا اإىل ضامن الاتساق بني الس ياسات ادلولية وزايدة مراعاة الشواغل الإمنائية يف ا ألنشطة املشرتكة.
 .2وجيدر التذكري بأأن هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس "التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" هو هدف
شامل وواسع النطاق ،يريم اإىل هتيئة بيئة مالمئة تدمع احرتام امللكية الفكرية عىل حنو مس تدام ،وإاىل تعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء
عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية ،مع مراعاة املصاحل الاجامتعية الاقتصادية والشواغل ا إلمنائية .وتسامه العديد من برامج
الويبو اخملتلفة يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي السادس ،واس تفادت العديد من أأنشطة املنظمة املبيَّنة فامي ييل من التعاون ادلاخيل
الوثيق ول س امي التعاون مع الربانمج ( 1قانون الرباءات)؛ والربانمج ( 2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية)؛
والربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة)؛ والربانمج  ( 9أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية
والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا)؛ والربانمج ( 10البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة)؛ والربانمج ( 11أأاكدميية الويبو)؛
والربانمج ( 16الاقتصاد والإحصاء)؛ والربانمج ( 19التواصل)؛ والربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية).
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 .3وترد يف ا ألقسام التالية ا ألنشطة املنفذة يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف اإطار الربانمج  .17وليس القصد
مهنا تقدمي تقرير شامل عن مجيع أأنشطة الويبو يف هذا اجملال؛ اإذ توجد العديد من برامج الويبو ا ألرخر اليت تسامه ابلقدر
نفسه يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي السادس .ويركز القسم ا ألول عىل املساعدة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،ويصف القسم
الثاين التعاون والتنس يق بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية ا ألرخر والقطاع اخلاص.
ويغطي القسم الثالث املنشورات ومواد التدريب يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
 .4وتتاح معلومات حمدّثة ابنتظام بشأأن أأنشطة الربانمج  17يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع روابط اإىل
جداول أأعاملها ،عىل املوقع التايل.http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html :

أأول .املساعدة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء :املشورة القانونية والتدريب والتوعية
 .5أأثناء الفرتة املشموةل هبذا التقرير ،واصل الربانمج  17تلقي الكثري من طلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املساعدة
يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومشلت اخلدمات املطلوبة املساعدة الترشيعية،
فضال عن أأنشطة التدريب والتوعية.
 .6وفامي يتعلق ابملشورة الترشيعية ،ركز الربانمج  17عىل دراسة مد توافق الترشيع أأو مرشوع الترشيع احلايل مع
الالزتامات املتصةل ابلإنفاذ وفقا للجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس)،
مع اإيالء املراعاة الواجبة جلوانب التوازن واملرونة املتضمنة يف التفاق .وتقدم الويبو املساعدة الترشيعية اإىل ادلول ا ألعضاء،
1
عند طلهبا ،بشلك رسي.
 .7وإاضافة اإىل ذكل ،نظمت الويبو حلقات معل وندوات ومؤمترات متخصصة ،عىل املس تويني الوطين وا إلقلميي،
لتناول لك جوانب مسأأةل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية:

1

-

حلقة وطنية بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لفائدة القامئني عىل اإنفاذ القانون ،مسقط،
عامن 16 ،و 17مايو  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يف سلطنة عامن هبدف تدريب
املسؤولني عىل التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقة مرتكيب تكل اجلرامئ؛ ومناقشة قضااي موضوعية
مهنا توعية املس هتكل والتخلص العادل من السلع اخملالفة والعمل عىل اإرساء تعاون فعال بني الواكلت عىل
املس تو الوطين .وحرض حلقة العمل  60مشاراك تقريبا .وحرض اجللسة الافتتاحية  100خشص تقريبا مهنم
عدد كبري من املسؤولني الكبار مثل أأمحد حسن اذليب ،وكيل وزارة التجارة والصناعة ،واللواء سلامين
بن محمد احلاريث ،مساعد املفتش العام للرشطة وامجلارك.

-

حلقة معل أأقال ميية بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لفائدة موظفي امجلارك ،ادلار البيضاء،
املغرب 17 ،اإىل  19مايو  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع مكتب الياابن للرباءات واملكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية من أأجل توس يع املعارف بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عند احلدود وحتدايهتا؛ وتعزيز
الفعالية يف تنفيذ الإجراءات عىل احلدود متاش يا مع اجلزء الثالث من اتفاق تريبس حرصا عىل التمنية وحامية
املس هتكل؛ وتبادل اخلربات واملعلومات .وحرض حلقة العمل  37موظف جامرك من البدلان التالية :كوت
ديفوار ومرص وغابون وغاان وغينيا وكينيا وموريتانيا واملغرب (البدل املضيف) ونيجرياي والس نغال وجنوب
أأفريقيا وتونس.

انظر الوثيقة  WIPO/ACE/12/14للحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأأن املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
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-

حلقة معل دون إاقل ميية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وماكحفة التعدايت عىل امللكية الفكرية لفائدة
هيئات اإنفاذ القانون (امجلارك والرشطة ومكتب النائب العام ومفتشو السوق) ،أأبيدجان،
كوت ديفوار 31 ،مايو و 1يونيو  ،2016وحلقة معل دون إاقل ميية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وماكحفة
التعدايت عىل امللكية الفكرية لفائدة القضاة والعاملني يف القضاء ،أأبيدجان ،كوت ديفوار 31 ،مايو اإىل 2

-

حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة القامئني عىل اإنفاذ القانون ،ترياان،
أألبانيا 8 ،و 9يونيو  :2016ن ُ ِّّظمت ابلتعاون مع مكتب أألبانيا حلق املؤلف من أأجل تدريب القضاة والنواب
العامني واحملامني عىل اإنفاذ امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل حق املؤلف .وحرض حلقة العمل  40مشاراك تقريبا
مهنم قضاة حمامك جتارية وممثلو وزارات ومسؤولون من مكتب أألبانيا حلق املؤلف وحمامون من القطاع اخلاص.

-

ندوة إاقل ميية بش أأن ماكحفة انتشار املنتجات املقرصنة :التجارب والفاق ،اإيس يك كول،
قريغزيس تان 23 ،و 24يونيو  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية والابتاكر يف قريغزيس تان من
أأجل مناقشة القضااي العملية اخلاصة حبامية حق املؤلف وإانفاذه ،وخباصة عىل الإنرتنت ،ول س امي التدابري
الالزمة ملاكحفة التقليد والقرصنة؛ ومناقشة تطوير الإطار القانوين يف البدلان املشاركة؛ وتبادل اخلربات يف
تكل اجملالت .وحرض الندوة حنو  30مشاراك مهنم مشاركون دوليون من أأرمينيا و أأذربيجان وبيالروس
واكزارخس تان والاحتاد الرويس و أأوكرانيا ،وممثلون من برملان وحكومة قريغزيس تان ،وممثلون من هيئات اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية ،وممثلون من الرشطة املالية ،والواكةل احلكومية ملاكحفة الاحتاكر ،وواكةل امجلارك،
و أأحصاب احلقوق.

-

حلقة معل وطنية بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لفائدة القامئني عىل اإنفاذ القانون وموظفي السلطة
القضائية ،روزو ،دومينياك 7 ،و 8يوليو  ،2016وحلقة معل وطنية بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية فائدة
القامئني عىل اإنفاذ القانون وموظفي السلطة القضائية ،اكسرتيس ،سانت لوس يا 11 ،و 12يوليو  :2016ن ُِّّظمتا

يونيو  :2016ن ُِّّظمتا ابلتعاون مع املنظمة ادلولية للفرانكفونية ،والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا،
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،وحكومة كوت ديفوار ،واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف فرنسا من أأجل
تعزيز قدرة هيئات اإنفاذ القانون والقضاء عىل تطبيق أليات اإنفاذ امللكية الفكرية وخباصة يف ظل تقليد
العالمات التجارية والقرصنة .وحرض حلقة العمل املوهجة اإىل هيئات اإنفاذ القانون  38مشاراك يف حني
حرض  65مشاراك من لك ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية واكبو فريدي وغينيا وموريتانيا
حلقة العمل املوهجة اإىل القضاة والعاملني يف القضاء.

ابلتعاون مع مكتب دومينياك للرشاكت وامللكية الفكرية وجسل الرشاكت وامللكية الفكرية يف سانت لوس يا من
أأجل اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتدريب القامئني عىل اإنفاذ القانون عىل أأساس اتفاق تريبس؛ وتوس يع
معارف موظفي السلطة القضائية بشأأن امللكية الفكرية من أأجل معاجلة قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا
بصورة عادةل وفعاةل ومتسقة .واكنت حلقتا العمل موهجتني اإىل القضاة والنواب العامني وموظفي امجلارك
والرشطة وممثيل مكتب املواصفات واملقاييس .وحرض حلقة العمل يف دومينياك  15موظفا وقاض واحد يف
حني حرض حلقة معل سانت لوس يا  44موظفا و 11قاضيا.
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-

-

حلقة معل لإصدار دليل جنوب أأفريقيا للتدريب عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة كبار املسؤولني عن
اإنفاذ القانون ومؤسسات التدريب ،بريتوراي ،جنوب أأفريقيا 16 ،اإىل  18أأغسطس  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع

رشاكت جنوب أأفريقيا وجلنة امللكية الفكرية من أأجل اإصدار دليل جنوب أأفريقيا للتدريب عىل اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية لفائدة كبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون ومؤسسات التدريب .وهدفت حلقة العمل أأيضا اإىل
توعية مدريب مؤسسات التدريب بشأأن العواقب الاجامتعية والاقتصادية للتقليد والقرصنة ،وتدريس حمتو
دليل التدريب املشرتك بني الويبو واللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية؛ وضامن تزويد املدربني واحملققني املعنيني جبرامئ امللكية الفكرية اب ألدوات الالزمة ملعاجلة جرامئ امللكية
الفكرية مبا يؤدي اإىل تنفيذ التوصية  45من أأجندة التمنية .وحرض حلقة العمل  38طالبا مثلوا أأهجزة
ومؤسسات اإنفاذ خمتلفة وكذكل مدعون عامون ذوو خربة يف احملامك التجارية؛ ومسؤولون كبار من مديرية
التحقيق يف اجلرامئ ذات ا ألولوية؛ وممثل من سلطة الادعاء الوطنية حملمكة اجلرامئ التجارية املتخصصة؛
وعدد من املشاركني رفيعي املس تو مهنم مفتشان ع ّيِّنا معال بقانون ماكحفة السلع املقدلة.
ندوة وطنية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية للقضاة واملدعني العامني ،كيتو ،اإكوادور 19 ،و 20سبمترب :2016
ن ُِّّظمت ابلتعاون مع البعثة ادلامئة لإكوادور دل منظمة التجارة العاملية وغريها من املنظامت الاقتصادية يف
جنيف واجمللس القضايئ يف اإكوادور ومعهد اإكوادور للملكية الفكرية .واكن الغرض من الندوة اخملصصة للقضاة
واملدعني العامني تعزيز املعرفة واخلربة دل أأعضاء الهيئة القضائية الوطنية اخملتصني للبت يف قضااي التعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية عىل مس توايت ش ىت (يف احملامك الإدارية واملدنية واجلنائية) .وسامهت الندوة أأيضا يف
برانمج تكوين الكفاءات يف معهد القضاء يف اإكوادور وشارك فهيا أأكرث من  200خشص.

-

حلقة معل دون إاقل ميية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،عشق أابد،
تركامنس تان 20 ،و 21سبمترب  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية يف وزارة الاقتصاد والتمنية يف
تركامنس تان من أأجل املناقشة وتبادل اخلربات بشأأن املسائل العملية املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
وتعزيز همارات ومعارف سلطات اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلان أس يا الوسطى الالزمة لتوفري معاجلة
عادةل وفعاةل ومتسقة للفصل يف قضااي امللكية الفكرية ،مع اإيالء املراعاة الالزمة للشواغل الإمنائية املتضمنة يف
الهدف الاسرتاتيجي السادس .وحرض حلقة العمل حنو  50مشاراك مهنم موظفو سلطة قضائية وممثلون من
الرشطة املالية ،والواكةل احلكومية ملاكحفة الاحتاكر ،وواكةل امجلارك ،وممثلون ألحصاب احلقوق فضال عن قضاة
من اكزارخس تان وطاجيكس تان وأأوزبكس تان.

-

ندوة بش أأن حامية حقوق امللكية الفكرية لفائدة القضاة ،ديلكي ،لتفيا 21 ،و 22سبمترب  :2016ن ُِّّظمت
ابلتعاون مع مكتب الرباءات يف مجهورية لتفيا من أأجل مجع القضاة الوطنيني ذوي اخلربة يف منازعات امللكية
الفكرية وتدريهبم عىل املس تجدات يف قانون امللكية الفكرية .وحرض الندوة  55مشاراك مهنم أأكرث
من  30قاضيا ميثلون حمامك خمتلفة ادلرجات والنطاق اجلغرايف وحنو  15ممثال من مكتب الرباءات يف مجهورية
لتفيا وهيئات حكومية أأرخر .

-

ندوة دون إاقل ميية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،عامن ،ا ألردن 21 ،و 22سبمترب :2016
ن ُِّّظمت ابلتعاون مع مديرية حامية امللكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والمتوين يف ا ألردن من أأجل تدريب
املسؤولني عىل التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقة مرتكبهيا قضائيا؛ وتكوين كفاءات موظفي السلطة
القضائية يف جمال اجلزء الثالث من اتفاق تريبس مع مراعاة املروانت املتاحة؛ وتوطيد التعاون الاسرتاتيجي بني
أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛ ومناقشة قضااي موضوعية مهنا ا ألساليب والاسرتاتيجيات
اخلاصة بتوعية املس هتلكني والتخلص العادل من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية وحساب التعويضات.
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وحرض الندوة س تة مشاركني من العراق ولبنان وفلسطني وحنو  20مشاراك حمليا ،أأي  25مشاراك اإجامل
ميثلون القضاء والادعاء.
-

حلقة معل إاقل ميية بش أأن امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة و إاذاكء الاحرتام حلقوق امللكية
الفكرية ،كييف ،أأوكرانيا 18 ،و 19أأكتوبر  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع دائرة أأوكرانيا للملكية الفكرية من أأجل

-

حلقة تدريب وطنية بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لفائدة واكلت اإنفاذ القانون ،تشيسينو ،مجهورية
مودلوفا 2 ،نومفرب  ،2016وحلقة معل دون إاقل ميية بش أأن امللكية الفكرية لفائدة القضاة ،تشيسينو ،مجهورية
مودلوفا 3،و 4نومفرب  :2016ن ُِّّظمتا ابلتعاون مع دائرة امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا متاش يا مع هدف
الويبو الاسرتاتيجي السادس .وحرض حلقة التدريب الوطنية  40مشاراك واكن هدفها مساعدة واكلت الإنفاذ
(الرشطة وامجلارك ومفتشو السوق) واملدربني يف املعهد الوطين للعداةل ودائرة امللكية الفكرية عىل تمنية
قدرات التدريب فهيا يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية .واكنت أأهداف حلقة العمل دون ا إلقلميية دراسة املعايري
ادلنيا واخليارات املتضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس وتوجيه الإنفاذ يف الاحتاد ا ألورويب والقوانني
الوطنية اخلاصة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ومناقشة قضااي مواضيعية مهنا مس تجدات السوابق القضائية
واملسائل املتعلقة ابلقانون املدين واجلنايئ ،ومجع ا ألدةل ،والإجراءات التصحيحية ،والتخلص من السلع املتعدية
عىل امللكية الفكرية ،سعيا اإىل توس يع معارف القضاة وخرباهتم يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وحرض
حلقة العمل  57مشاراك من لتفيا وليتوانيا وبولندا ومجهورية مودلوفا ورومانيا.

-

مؤمتر دويل بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية – حتفزي الابتاكر والإبداع ،ش نغهاي،
الصني 17 ،و 18نومفرب ِّّ :2016نظم ابلتعاون مع حكومة بدلية ش نغهاي الشعبية ،بدمع من مكتب الصني
للملكية الفكرية ،من أأجل اإاتحة منتد رفيع املس تو للحوار بشأأن احرتام امللكية الفكرية بني واضعي
الس ياسات ادلوليني .وهيدف املؤمتر اإىل تبادل اخلربات بشأأن حتقيق المنو الاقتصادي والتقدم العلمي
والازدهار الثقايف عن طريق وضع نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية؛ وتأأكيد الالزتام املشرتك لإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية من خالل تبادل املعلومات بشأأن تعزيز الوعي العام بأأمهية احرتام امللكية الفكرية؛
وتعزيز دور الويبو الرائد يف املناقشات املتعددة ا ألطراف بشأأن احرتام امللكية الفكرية .وحرض املؤمتر
حنو  300مشارك مهنم  100مشارك دويل من  40بدلا و 200مشارك حميل .وحرض  31متحداث
مهنم  26متحداث دوليا من  17بدلا و 10متحدثني حمليني.

-

حلقة معل دون إاقل ميية لتكوين الكفاءات بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة القضاة والعاملني يف احملامك
يف مدغشقر واحتاد جزر القمر ،أأنتناانريفو ،مدغشقر 29 ،و 30نومفرب  ،2016وحلقة معل دون إاقل ميية
لتكوين الكفاءات بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الكرية لفائدة املسؤولني عن اإنفاذ القانون (الرشطة وامجلارك)
يف مدغشقر واحتاد جزر القمر ،أأنتناانريفو ،مدغشقر 1 ،ديسمرب  :2016ن ُِّّظمتا ابلتعاون مع وزارة الصناعة

مناقشة ا ألساليب وا ألدوات اخملتلفة لمتكني أأحصاب املصلحة الوطنيني وتعزيز قدرات الرشاكت الصغرية
واملتوسطة فامي يتعلق ابإدارة امللكية الفكرية وتشجيعهم عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية؛ ودراسة املعايري
ادلنيا واملروانت املتضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس ،متاش يا مع الهدف الاسرتاتيجي السادس؛
ومناقشة قضااي معلية تتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،خباصة عىل الإنرتنت ،وتبادل املامرسات اجليدة يف
تكل اجملالت .وحرض حلقة العمل  50مشاراك مهنم مشاركون دوليون من أأذربيجان وجورجيا وهنغاراي
وطاجيكس تان وتركيا وأأوزبكس تان وممثلون من الربملان ووزارة التمنية الاقتصادية والتجارة والرشطة الوطنية
ودائرة السجون يف أأوكرانيا ،وممثلون من الرشاكت الصغرية واملتوسطة وجامعات ورشاكت براءات وماكتب
حماماة ووالكء براءات و أأحصاب حقوق.
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-

يف مدغشقر واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف فرنسا من أأجل تعزيز قدرات موظفي السلطة القضائية
وواكلت اإنفاذ القانون يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
حلقة معل أأقال ميية بش أأن اإنفاذ حق املؤلف ،س يول ،مجهورية كوراي ،من  5اإىل  9ديسمرب :2016
ن ُ ِّّظمت ابلتعاون مع وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي واللجنة الكورية حلق املؤلف بدمع من
منظمة التجارة العاملية .وهدفت احللقة اإىل حبث قمية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإانفاذها ابلنس بة
للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان املشاركة؛ وتوفري التدريب ا ألسايس عىل س بل الانتصاف
وتدابري اإنفاذ حق املؤلف ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية؛ ومناقشة مسائل موضوعية يف جمال
اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف؛ وتويخ اسرتاتيجيات وطنية وعرب وطنية للتعاون الفعال من أأجل اإذاكء الاحرتام
حلق املؤلف .وحرض احللقة  18مشاراك من ماكتب حق املؤلف والقضاء يف البدلان التالية :بوتسواان واكمبوداي
وش ييل والصني وكوس تارياك وإاكوادور وجورجيا والهند وكينيا.

-

حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة موظفي السلطة القضائية ،ديب ،الإمارات
العربية املتحدة 7 ،و 8ديسمرب  :2016ن ُِّّظمت ابلتعاون مع مجعية الإمارات للملكية الفكرية من أأجل تكوين
كفاءات موظفي السلطة القضائية يف جمال اجلزء الثالث من اتفاق تريبس مع مراعاة املروانت املتاحة؛ وتوطيد
التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛ ومناقشة قضااي موضوعية مهنا
الاسرتاتيجيات اخلاصة بتوعية املس هتلكني واملس تجدات يف السوابق القضائية واملسائل املتعلقة ابلقانون
املدين واجلنايئ ،والتخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية وحساب التعويضات .وحرض حلقة العمل
حنو  50مشاراك ميثلون السلطة القضائية ودائرة الادعاء العام يف الإمارات الس بع.

-

ندوة دون إاقل ميية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة موظفي السلطة القضائية 25 ،اإىل 27
يناير  ،2017كيغايل ،رواندا :ن ُِّّظمت ابلتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشؤون جامعة رشق أأفريقيا يف
رواندا من أأجل توعية القضاة يف بدلان جامعة رشق أأفريقيا بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية متاش يا مع الهدف
الاسرتاتيجي السادس مع مراعاة أأهداف حمددة يه دراسة املعايري ادلنيا واملروانت املتضمنة يف اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس؛ ومناقشة قضااي مواضيعية مثل سلوك املس هتكل وتوعيته؛ والس بل البديةل لتسوية
املنازعات؛ وحبث املس تجدات يف السوابق القضائية؛ والعمل عىل حتقيق تعاون فعال بني الواكلت عىل
املس تويني الوطين وا إلقلميي .واكنت الندوة موهجة لقضاة رواندا وغريها من بدلان جامعة رشق أأفريقيا ولكهنا
حظيت حبضور مسؤولني عامني و أأعضاء من مجعية احملامني وامجلارك والرشطة.

-

حلقة معل بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة كبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون واملدعني العامني،
ديرابن ،جنوب أأفريقيا 1 ،اإىل  3فرباير  ،2017وحلقة معل بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لفائدة كبار
املسؤولني عن اإنفاذ القانون واملدعني العامني ،كيب اتون ،جنوب أأفريقيا 6 ،اإىل  8فرباير :2017
ن ُِّّظمتا ابلتعاون مع جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية من أأجل توعية كبار احملققني واملدعني ابلعواقب الاجامتعية
والاقتصادية للتقليد والقرصنة؛ وتدريس حمتو دليل التدريب املشرتك بني الويبو واللجنة املعنية ابلرشاكت
وامللكية الفكرية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ وضامن تزويد املدربني واحملققني املعنيني جبرامئ امللكية
الفكرية اب ألدوات الالزمة ملعاجلة جرامئ امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل تنفيذ التوصية  45من أأجندة التمنية.

-

دورة تدريب بش أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،طوكيو ،الياابن 12 ،اإىل  20أأبريل :2017
ن ُِّّظمت ابلتعاون مع مكتب الياابن للرباءات وتناولت حماور خمتلفة من التجربة الياابنية عن طريق متحدثني
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حمليني ،وموضوعات دولية عن طريق مسؤويل الويبو يف ا ألس بوع الثاين .وحرض ادلورة  12مشاراك من
موظفي السلطة القضائية يف مرص وإاندونيس يا واتيلند واململكة العربية السعودية وفييت انم.
 .8وفضال عن ذكل ،شارك الربانمج  17يف برامج تدريب لفائدة مسؤولني حكوميني ومدريس ملكية فكرية وطالب
حقوقِّّ .
وقدمت عروض عن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية خالل الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملُع ِّل ّمي
امللكية الفكرية املعقودة يف  13و 14يونيو  2016يف جنيف بسويرسا؛ واملدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو واملعهد الوطين
الش ييل للملكية الصناعية يف  22اإىل  24مارس  2017يف سانتياغو دي ش ييل بش ييل؛ وادلورة املتقدمة املشرتكة بني الويبو
ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني املعقودة من  20اإىل  31مارس  2017يف جنيف .وإاضافة
اإىل ذكل ،ساعد الربانمج  17ثالث دول أأعضاء عىل اإعداد اسرتاتيجيات وطنية لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

اثنيا .التنس يق والتعاون عىل املس تو ادلويل
 .9متاش يا مع ا ألهداف احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016واصل الربانمج  17العمل عىل تعزيز
تعاونه ادلويل املنتظم والفعال لضامن اتباع هنج مزتن وشفاف يف إاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا يتفق مع الهدف
الاسرتاتيجي السادس ،والتوصيتني  40و 45من توصيات أأجندة التمنية ،وزايدة الاتساق بني الس ياسات ادلولية وتفادي
الازدواجية يف العمل .وفامي ييل ا ألنشطة املنفذة يف هذا اجملال:
-

مؤمتر بش أأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأس تاان ،اكزارخس تان 7 ،و 8يوليو  :2016تلبية دلعوة وزارة العدل
جبمهورية اكزارخس تان ،شاركت الويبو يف املؤمتر بتقدمي عرض عن حامية حقوق املؤلفني عىل الإنرتنت .وحرض
املؤمتر حنو  80مشاراك مهنم ممثلون مجلعيات حتصيل اإاتوات حق املؤلف يف أأذربيجان وجورجيا وإايطاليا
وروس يا ورصبيا.

-

الاجامتع العام ملرصد الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،أألياكنيت ،اإس بانيا 28 ،و 29سبمترب :2016
نظمه املرصد ا ألورويب بشأأن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية (مرصد الاحتاد ا ألورويب) من أأجل تقدمي
حملة عامة عن أأنشطة عام  2016وبرانمج العمل لعام 2017؛ والتقارير اليت أأعدها املرصد؛ وس بل مواهجة
التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت واحلد مهنا؛ ومبادرات التوعية .وحرض الاجامتع  120ممثال
من  28دوةل عضوا يف الاحتاد ا ألورويب وممثلون لرئاسة الاحتاد ا ألورويب والربملان ا ألورويب واملفوضية
ا ألوروبية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية.

-

حلقة معل مرصد الاحتاد ا ألورويب بش أأن امللكية الفكرية يف التعلمي ،أألياكنيت،
اإس بانيا 25 ،و 26أأكتوبر  :2016نظمها مرصد الاحتاد ا ألورويب من أأجل عرض حملة عامة ألنشطة التوعية يف
ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،ومناقشة معل املرصد وتبادل اخلربات فامي خيص التوهجات احلالية يف
جمال امللكية الفكرية والتعلمي .وحرض حلقة العمل ممثلون من  21دوةل عضوا يف الاحتاد ا ألورويب وممثلون من
املفوضية ا ألوروبية ومدرسة أألياكنيت ا ألوروبية واملكتب ا ألورويب للرباءات ومنظمة .P.A.U Education

-

مؤمتر بش أأن القرصنة الرمقية و إانفاذ حق املؤلف لفائدة موظفي السلطة القضائية ،بورت أأوف س بني ،ترينيداد
وتوابغو 14 ،و 15نومفرب  :2016شاركت الويبو يف املؤمتر تلبية دلعوة مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية وقدَّمت عرضني بشأأن "القوانني اليت تغطي التعدي عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت
وقرصنة حق املؤلف والبيئة الرمقية" .وحرض املؤمتر  26قاضيا من  11بدلا من بدلان رشق الاكرييب.
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-

الاجامتع الثالث عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة ،بروكسل،
بلجياك 28 ،اإىل  30نومفرب  :2016تناول الاجامتع الثالث عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد
والقرصنة موضوعات عدة مهنا اإحصاءات التجارة غري املرشوعة الصادرة عن ش بكة اإنفاذ امجلارك؛ وإادارة اخملاطر
يف خمتلف وسائل النقل؛ وتوس يع نطاق التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ليشمل جرامئ امللكية الفكرية.

-

مؤمتر كومنولث أأفريقيا الربملاين املعين ابجلرامئ الإلكرتونية وا ألمن الإلكرتوين ،ويندهوك،
انميبيا 28 ،نومفرب اإىل  1ديسمرب  :2016دعيت الويبو اإىل املشاركة يف مرشوع اجلرمية الإلكرتونية/ا ألمن
الإلكرتوين لمكنولث البدلان ا ألفريقية حيث قدمت عرضا خالل جلسة عن سن الترشيعات اخلاصة ابجلرامئ
الإلكرتونية .وحرض املؤمتر برملانيون من غاان ومالوي وانميبيا وسرياليون وسوازيلند و أأوغندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة وزامبيا و أأحصاب مصلحة من منظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف) وهيئة الإنرتنت ل ألسامء
وا ألرقام اخملصصة (الياكن) ،واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ،والاحتاد ا ألفريقي ووزارات
وقطاعات صناعية حملية.

-

الاجامتع اخلامس لفريق التنس يق ملرصد الاحتاد ا ألورويب بش أأن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية،
لهاي ،هولندا 17 ،يناير  :2017اس تضافه مكتب الرشطة ا ألورويب (يوروبول) ،وحرض الاجامتع ممثلو
املفوضية ا ألوروبية (املديرية العامة للمنو) ،واملكتب ا ألورويب ملاكحفة الاحتيال ( ،)OLAFوالواكةل ا ألوروبية
للتدريب عىل اإنفاذ القانون ( ،)CEPOLوالفريق العامل للتعاون امجلريك التابع جمللس الاحتاد ا ألورويب
( ،)CCWPووحدة التعاون القضايئ يف الاحتاد ا ألورويب (يوروجوست) ،ومرصد الاحتاد ا ألورويب،
ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومنظمة امجلارك العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية ،والويبو.
وعرض مرصد الاحتاد ا ألورويب معهل احلايل .وقدَّمت املنظامت املشاركة ا ألرخر حملة عامة عن أأنشطهتا املقبةل
وقدَّمت الويبو أأنشطهتا لتنس يق معل املنظامت احلكومية ادلولية يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

-

اجامتع اسرتاتيجي لرشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية ،أأمسرتدام ،هولندا 18 ،يناير  :2017واصلت الويبو
تعاوهنا مع فريق رشاكة أأعامل حقوق امللكية الفكرية وهو منتد تس تضيفه ش بكة  REACTملاكحفة التقليد
"من أأجل الهنوض ابلرشااكت بني القطاعني العام واخلاص بوصفها أأداة رئيس ية ملاكحفة التعدايت عىل حقوق
امللكية الفكرية" .وركزت مناقشات ذكل الاجامتع الاسرتاتيجي عىل املس تجدات احلالية يف أأنشطة رشاكة
أأعامل حقوق امللكية الفكرية فضال عن موضوعات مرتبطة مبجال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وحرض
الاجامتع الاسرتاتيجي  50مشاراك من القطاع اخلاص.

-

الاجامتع الثاين للجنة اخلاصة التابعة ملؤمتر لهاي للقانون ادلويل اخلاص بش أأن الاعرتاف اب ألحاكم ا ألجنبية
وتنفيذها ،لهاي ،هولندا 19 ،اإىل  21فرباير  :2017شاركت الويبو بصفة مراقب مؤقت يف اجامتع اللجنة
اخلاصة التابعة ملؤمتر لهاي للقانون ادلويل اخلاص واليت تعد مرشوع اتفاقية بشأأن الاعرتاف اب ألحاكم
ا ألجنبية وتنفيذها.
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-

اجامتع ممثيل القطاع العام يف مرصد الاحتاد ا ألورويب ،فاليتا ،مالطة 28 ،فرباير اإىل  1مارس :2017
اس تضافه مرصد الاحتاد ا ألورويب وشارك فيه ممثلون من ماكتب وطنية ومؤسسات أأوروبية هممتة ومنظامت
حكومية دولية من أأجل مناقشة العمل اجلاري للمرصد وتوفري اإرشادات لوضع مبادرات جديدة وتبادل
املعلومات واخلربات .وحظي الاجامتع حبضور ممثلني من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،وأيسلندا،
والرنوجي ،وسويرسا ،واملفوضية ا ألوروبية ،والرابطة ا ألوروبية للتجارة احلرة ،ومكتب الرشطة ا ألورويب
(يوروبول) ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومعهد ا ألمم املتحدة ا ألقالميي لبحوث اجلرمية
والعداةل ( ،)UNICRIوالويبو.

-

مؤمتر مرصد الاحتاد ا ألورويب بش أأن اإنفاذ امللكية الفكرية ،فاليتا ،مالطة 2 ،مارس :2017
َّنظمه مرصد الاحتاد ا ألورويب ورئاسة مالطة لالحتاد ا ألورويب وجامرك مالطة من أأجل تقدمي حملة عامة عن
معل مرصد الاحتاد ا ألورويب وعروض من أأحصاب مصلحة خمتلفني من القطاعني العام واخلاص بشأأن وضع
اإنفاذ امللكية الفكرية يف الاحتاد ا ألورويب ومالطة .وحرض املؤمتر  128مشاراك مهنم املشاركون يف اجامتع ممثيل
القطاع العام (انظر الفقرة السابقة) وممثلون حمليون لهيئات عامة ،وملحق الولايت املتحدة ا ألمريكية للملكية
الفكرية دل الاحتاد ا ألورويب ،وممثل من الاحتاد ادلويل لالتصالت ،وممثلون من القطاع اخلاص
واجملمتع املدين.

-

اجامتع التنس يق مع املنظامت احلكومية ادلولية العامةل يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،جنيف،
سويرسا 9 ،مارس َّ :2017نظمته الويبو من أأجل زايدة التنس يق بني املنظامت احلكومية ادلولية العامةل
يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وشاركت املنظامت احلكومية ادلوةل التالية يف الاجامتع :مؤمتر لهاي
للقانون ادلويل اخلاص؛ ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد)؛ ومعهد ا ألمم املتحدة ا إلقلميي لبحوث
اجلرمية والعداةل ()UNICRI؛ والإنرتبول؛ والاحتاد ادلويل لالتصالت؛ ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
الاقتصادي؛ ومركز اجلنوب؛ ومنظمة امجلارك العاملية؛ ومنظمة التجارة العاملية.

-

الربانمج املتقدم ملركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIلفائدة القضاة الصينيني بش أأن ممارسات
حمامك امللكية الفكرية ،اسرتاسربغ ،فرنسا 20 ،اإىل  29مارس َّ :2017نظمه برانمج  IP Keyومركز ادلراسات

-

احللقة القطاعية املس تديرة الثانية لتحالف أأمرياك الالتينية ضد التجارة غري املرشوعة ( ،)ALACسانتياغو
دي ش ييل ،ش ييل 22 ،اإىل  24مارس  :2017شاركت الويبو يف احللقة القطاعية املس تديرة الثانية لتحالف
وقسم الاجامتع اإىل ندوة عامة ومناقشات مقترصة عىل
أأمرياك الالتينية ضد التجارة غري املرشوعة (ّ ِّ .)ALAC
أأعضاء التحالف .وهدفت تكل املناقشات اإىل ترتيب أأولوايت معل التحالف عىل ا ألجلني القصري واملتوسط
وشارك فهيا  86مشاراك من  12بدلا من أأمرياك الالتينية مه أأساسا من مجعيات الصناعة والقطاع اخلاص
وواكلت حكومية خمتلفة تعمل عىل ماكحفة التجارة غري املرشوعة .أأما الندوة العامة ،حيث أألقت الويبو لكمة
افتتاحية بشأأن الإنفاذ املتوازن حلقوق امللكية الفكرية أأمام مشالكت التقليد والقرصنة ،فقد شارك فهيا 170
خشصا – أأي مجهور أأوسع من الندوة اخلاصة – من ممثيل هيئات عامة يف ش ييل ومجعيات صناعية والقطاع
اخلاص اإضافة اإىل أأعضاء التحالف.

ادلولية للملكية الفكرية من أأجل توس يع معارف القضاة الصينيني وتعزيز هماراهتم فامي خيص الفصل يف منازعات
امللكية الفكرية عن طريق التحاور مع قضاة امللكية الفكرية ا ألوروبيني ذوي اخلربة .وشارك يف الربانمج 20
قاضيا صينيا متخصصا يف امللكية الفكرية .واكنت غالبية املدربني من القضاة ا ألوروبيني وعدد حمدود من
املتحدثني من املكتب ا ألورويب للرباءات والأاكدمييات .وقدمت الويبو عرضا بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية
عرب احلدود.
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-

منتد ا ألمن الس يربين لمكنولث التصالت السلكية والالسلكية  ،2017لندن ،اململكة
املتحدة 22 ،اإىل  24مارس  :2017شاركت الويبو يف املنتد تلبية دلعوة من كومنولث التصالت السلكة
والالسلكية وقدمت عرضا عن حامية امللكية الفكرية عىل الإنرتنت .وحرض املنتد  250مشاراك من بدلان
عديدة مهنم عدد من املمثلني احلكوميني الرفيعي املس تو .

-

الاجامتع اخلامس لفرقة معل منظمة التعاون والت منية يف امليدان الاقتصادي بش أأن ماكحفة التجارة غري
املرشوعة ،ابريس ،فرنسا 28 ،و 29مارس  :2017شاركت الويبو يف الاجامتع اخلامس لفرقة معل منظمة

-

امجلعية العامة ملنظمة  REACTوندوهتا ،أأمسرتدام ،هولندا 29 ،اإىل  31مارس  :2017شاركت الويبو بصفة
مراقب مؤقت يف امجلعية العامة ملنظمة  REACTوقدمت معلومات عن معلها فامي يتعلق ابلتخلص المن
بيئيا من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية خالل ندوة  REACTالالحقة بشأأن املس تجدات يف
اسرتاتيجيات ماكحفة التقليد .وحظيت الندوة حبضور بأأكرث من  100عضو يف منظمة  REACTوخرباء،
وتناولت موضوعات مثل التكنولوجيات اجلديدة واملس تجدات يف التجارة الإلكرتونية وا ألدوات اجلديدة ملاليك
احلقوق .وشاركت الويبو أأيضا يف دورة تدريب مكثفة ملوظفي امجلارك تعلقت أأساسا مبجالت تقيمي اخملاطر
وتعريف املنتجات.

-

مؤمتر امللكية الفكرية والتعلمي ،فيلنيوس ،ليتوانيا 11 ،و 12أأبريل  :2017شاركت الويبو يف املؤمتر تلبية دلعوة
دائرة الرباءات يف ليتوانيا .وتناول املؤمتر مسأأةل امللكية الفكرية يف التعلمي والتوعية يف صفوف الش باب.
وقدمت الويبو عرضا بشأأن التوعية من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش بشأأن
اس تثناءات حق املؤلف لفائدة ا ألشخاص املعايق البرص .ومشل العرض وصفا ألدوات التوعية اليت توفرها
الويبو (مبا يف ذكل مسلسل بورورو املتحرك والكتيبات وموقع احرتام حق املؤلف) .وزاد عدد املشاركني
عىل  60خشصا مهنم مسؤولون حكوميون وحمامون ومعلمون وغريمه.

التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي .وهتدف فرقة العمل اإىل الهنوض ابلإصالحات الس ياس ية املرنة وتوطيد
التعاون ادلويل من أأجل احلد من التجارة غري املرشوعة ودرهئا .ونوقش يف الاجامتع العام اخلامس القدرات
املؤسس ية احلكومية الرئيس ية ملاكحفة التجارة غري املرشوعة ،مبا يف ذكل التنس يق الفعال بني هيئات الإنفاذ؛
وإانفاذ تدابري ماكحفة التقليد يف بدلان مجموعة الربيكس (الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني
وجنوب أأفريقيا)؛ والتجارة غري املرشوعة يف مناطق التجارة احلرة؛ وماكحفة التجارة غري املرشوعة عرب الإنرتنت.
وفضال عن ذكل ،أأصدرت منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي دراسة بشأأن الاجتار ابلسلع
املعلوماتية املقدلة.
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اثلثا .املنشورات ومواد التدريب
 .10اس تعان الربانمج  17خببري استشاري – هو الس يد مايك لكوب – بفضل دمع اتفاق صندوق استامئين ُأبرم مع وزارة
الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ،من أأجل تطوير أأداة اس تقصاء عامة تتيح قياس سلوك املس هتكل وتقيمي
محالت النرش الرامية اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وس يعرض الس يد لكوب أأداة تقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية
توزع عىل املسؤولني من ادلول ا ألعضاء للويبو بناء عىل الطلب وس ُتنرش عىل
ا ّإابن ادلورة الثانية عرشة للجنة الإنفاذ 2وس َّ
موقع الويبو الإلكرتوين.
 .11وبفضل ادلمع اذلي قدمته وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كورايَّ ،مول الربانمج  17اإعداد نسخ ابلعربية
والفرنس ية والإس بانية من "مواد تدريس ية بش أأن احرتام حق املؤلف" 3.وتضم املواد أأنشطة تعمل جذابة وسهةل الفهم هتدف اإىل
توعية الش باب حبق املؤلف .وقد أأ ِّحلق بلك مجموعة من املوارد مذكرات للمدرس .وميكن احلصول عىل املواد املطبوعة بناء عىل
الطلب أأو الاطالع علهيا عرب موقع الويبو الإلكرتوين.
 .12ويف عام  ،2015وضعت الويبو مواد تدريبية ملوظفي اإنفاذ القانون و أأعضاء النيابة العامة بعنوان "التحقيق يف جرامئ
امللكية الفكرية ومالحقة مرتكبهيا قضائيا" .وتتوفر تكل املواد حاليا ابللغات العربية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية ،وتوفر
توجهيات عامة بشأأن العنارص القانونية للقرصنة والتقليد وقضااي التحقيق وا ألدةل يف ذكل اجملال .وتعمل الويبو حاليا مع عدد
من السلطات الوطنية عىل وضع مواد تس تجيب لالحتياجات احمللية .و أأعدت جلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب
أأفريقيا أأول دراسة من ذكل النوع ،ابإذن من الويبو ،و أأصدرهتا رمسيا يف أأغسطس  .2016ول تزال العديد من مشاريع
املواءمة جارية ابلتعاون مع السلطات يف مرص وا ألردن واملناقشات جارية ملواءمة املواد مع الاس تخدام احمليل يف دول أأعضاء
اإضافية يف الويبو من أأفريقيا و أأمرياك الالتينية.
 .13واتبع الربانمج  17تركزيه عىل موضوع الصةل بني امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص .وتتعاون الويبو مع مؤمتر
لهاي للقانون ادلويل اخلاص عىل اإعداد أأداة مرجعية بشأأن الصةل بني امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص .وس توحض
ا ألداة تعامل القانون ادلويل اخلاص مع قضااي امللكية الفكرية بلغة مبسطة وسهةل الفهم وبشلك مبسط لفائدة اجلهات القانونية
اخملتلفة مثل القضاة واملرشعني َّ
واحملمكني واملستشارين القانونيني .وتتوىل اإعداد النص ادلكتورة أأانبيل بينيت ،ويه قاضية
سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية ،والس يد سام غراانات ،وهو قاض مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب ،ويُزمع عرضه ا ّإابن
4
ادلورة الثانية عرشة للجنة الإنفاذ.
 .14وميكن الاطالع عىل أأحدث املس تجدات واملسائل الرئيس ية املتصةل ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وادلويل يف نرشة اإرخبارية دورية متاحة عىل الإنرتنت .وميكن تزويد ا ألمانة بأأية معلومات وجهية ترغب ادلول ا ألعضاء
ويرغب مراقبو اللجنة يف اإدراهجا يف النرشة الإرخبارية.
[هناية الوثيقة]
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الوثيقة .WIPO/ACE/12/12
أأصدرت تكل املوارد يف ادلورة العارشة للجنة الإنفاذ (الوثيقة  WIPO/ACE/10/25املتاحة عىل
 )http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36022وتتكون من مخس مجموعات من املواد التدريس ية للتالميذ
املرتاوحة أأعامرمه بني  10و 15س نة.
الوثيقة .WIPO/ACE/12/7

