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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
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 جمال اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية من خالل الربانمج  17يف الفرتة من مايو  2018اإىل أأبريل  .2019وقد اسرتشدت الويبو يف أأداء هذه ا ألنشطة
بأأهداف الربانمج احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  ،2019-2018وكذكل ابلتوصية رمق  45من توصيات أأجندة
التمنية .وركزت فهيا عىل الاس تجابة للطلبات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املساعدة القانونية والتقنية ،مع
مراعاة توصيات أأجندة التمنية أأرقام  1و 3و 6و 10و 14و 17حق املراعاة ،وعىل تعزيز التعاون مع املنظامت الرشيكة
والقطاع اخلاص ،مبا يتوافق مع التوصية رمق  40من توصيات أأجندة التمنية بغية حتقيق الاتساق بني الس ياسات ادلولية ويك
تؤخذ الشواغل ا إلمنائية التوجه بعني الاعتبار بدرجة أأكرب 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 خلق بيئة مواتية تدمع احرتام امللكية الفكرية عىل حنو مس تدام وبقدرة معززة يف ادلول
ا ألعضاء لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بفعالية ،مع مراعاة املصاحل الاجامتعية الاقتصادية والشواغل ا إلمنائية التوجه .وحيظى
الهدف الاسرتاتيجي السادس بدمع الكثري من برامج الويبو اخملتلفة والكثري من ا ألنشطة املذكورة يف الفقرات أأدانه ،اليت
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تس تفيد 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 ( 9البدلان ا ألفريقية
والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا)؛ والربانمج ( 10البدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة( ؛ والربانمج  ( 11أأاكدميية الويبو(؛ والربانمج  ( 13أأنظمة قواعد البياانت العاملية(؛ والربانمج
( 16الاقتصاد والإحصاء(؛ والربانمج ( 19التواصل(؛ والربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية(؛
والربانمج ( 21ا إلدارة التنفيذية).
 .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 ألخرى اليت تُسهم ابلقدر
نفسه يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي السادس .ويركز القسم ا ألول عىل املساعدة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،بيامن يصف
القسم الثاين التعاون والتنس يق بني معل الويبو ومعل املنظامت احلكومية ادلولية وغري احلكومية ا ألخرى والقطاع اخلاص .أأما
القسم الثالث فيغطي املنشورات ومواد التدريب يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
 .4وتُتاح معلومات حمدّثة ابنتظام بشأأن أأنشطة الربانمج  17يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع وصالت ملواقع
الربامج ذات الصةل ،عىل موقع الويبو.http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html :

أأول .املساعدة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء :املشورة القانونية والتدريب والتوعية
 .5أأثناء الفرتة حمل النظر ،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 حتليل مدى توافق الترشيع احلايل أأو مرشوع الترشيع 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 ،عند
طلهبا ،بشلك رسي1.
 .7وإاضافة اإىل ذكل ،نظمت الويبو حلقات معل ومنتدايت متخصصة ومؤمترات ،عىل املس تويني الوطين وا إلقلميي،
ملعاجلة مسأأةل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بصورة شامةل:2
 حلقة معل ش به إاقل ميية عن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ابكو ،أأذربيجان ،من  3اإىل  4مايو  :2018ن ُظمتاحللقة ابلتعاون مع مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف أأذربيجان .واكنت هتدف اإىل مناقشة وتبادل اخلربات
بشأأن املسائل العملية املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز همارات ومعارف السلطات املعنية ابإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية يف بدلان أس يا الوسطى الالزمة لتوفري معاجلة عادةل وفعاةل ومتسقة للفصل يف قضااي امللكية الفكرية،
1
للمزيد من املعلومات املفصةل ،انظر أأمانة الويبو ( ،)2017املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية (الوثيقة
 ،)WIPO/ACE/12/14املتاحة عىل الرابط اليت.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp? doc_id=372936 :
2
للمزيد من املعلومات املفصةل ،انظر أأمانة الويبو ( ،)2016أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية (الوثيقة
 ،)WIPO/ACE/11/10املتاحة عىل الرابط اليت.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916 :
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مع اإيالء املراعاة الالزمة للشواغل الإمنائية التوجه املتضمنة يف الهدف الاسرتاتيجي السادس .وحرض حلقة العمل
حوايل  50مشاراك ،من بيهنم أأعضاء السلطة القضائية وممثلو الرشطة ودائرة امجلارك احلكومية وممثلو أأحصاب
احلقوق.
 ندوة إاقل ميية عن تطوير وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،ريغا ،لتفيا ،من  9اإىل  10مايو :2018ن ُظمت ابلتعاون مع مكتب براءات مجهورية لتفيا ،واكن الهدف من الندوة اإجراء مناقشة معمقة مع دول أأورواب
الوسطى ودول البلطيق بشأأن ا ألهداف الرئيس ية لسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ،مع الرتكزي عىل :حومكة
امللكية الفكرية؛ وتعزيز ا ألنشطة الإبداعية والابتاكرية للجامعات ومؤسسات البحث والرشاكت الصغرية
واملتوسطة؛ وإانفاذ امللكية الفكرية؛ والتحدايت احلالية لإطار حق املؤلف؛ ومبادرات جديدة يف جمال اإذاكء الوعي
ابمللكية الفكرية؛ وتعلمي امللكية الفكرية .وخصص اجلزء الثاين من هذا احلدث لتبادل التجارب بشأأن تنفيذ
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،واملناقشات حول أأكرث الآليات فعالية لرصد تنفيذها .كام درس املشاركون
ادلروس املس تفادة من أأجل وضع توصيات للمس تقبل .وحرض الندوة  14ممثال عن ماكتب امللكية الفكرية يف أألبانيا
وإاس تونيا وجورجيا وهنغاراي وليتوانيا ومجهورية مودلوفا واجلبل ا ألسود وبولندا ورومانيا ورصبيا وسلوفاكيا وتركيا.
 ندوة إاقل ميية عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،كيشيناو ،مجهورية مودلوفا ،من  6اإىل  7يونيو  :2018ن ُظمت الندوةابلتعاون مع الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا وبدمع من مرشوع "دمع اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية يف مجهورية مودلوفا" املمول من الاحتاد ا ألورويب .واكنت أأهداف الندوة يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي
السادس اإىل تقدمي املساعدة اإىل سلطات اإنفاذ القانون (امجلارك والرشطة و أأعضاء النيابة العامة والقضاة) يف املنطقة
من أأجل حتسني معارفهم وتطوير هماراهتم يف جمال التحقيق يف قضااي تقليد العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف
ومالحقهتا ،واملسامهة يف اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وحرض الندوة  119خشصا .واكن من بيهنم ممثلو الاحتاد
ا ألورويب والقضاة واملسؤولون احلكوميون ومسؤولو امجلارك من أأرمينيا وبلغاراي ومجهورية التش يك ولتفيا وهنغاراي
وبولندا ورومانيا ،ابلإضافة اإىل مشاركني من البدل املضيف (قضاة من حممكة العدل العليا يف مجهورية مودلوفا واحملامك
ا ألدىن درجة ،وممثلون عن عدة وزارات وممثلون عن القطاع اخلاص).

 -حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة اإىل مسؤويل اإنفاذ قانون امللكية الفكرية،

اجلزائر العامصة ،اجلزائر ،من  27اإىل  28يونيو  :2018ن ُظمت احللقة ابلتعاون مع املعهد الوطين اجلزائري للملكية
الصناعية واملدرسة العليا للقضاء ،واكنت هتدف اإىل تقدمي املساعدة لواكلت اإنفاذ القانون (الرشطة وامجلارك و أأعضاء
النيابة العامة) يف تطوير قدراهتا التدريبية فامي يتعلق ابلإنفاذ؛ وإاذاكء وعي كبار احملققني واملدعني العامني اب ألثر
الاجامتعي والاقتصادي املرتتب عىل التقليد والقرصنة؛ وتعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من
القطاعني العام واخلاص؛ وضامن تأأهيل احملققني واملدعني العامني للتعامل مع جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من
جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ التوصية  45من أأجندة الويبو بشأأن التمنية .وحرض احللقة حوايل  50مشاراك ميثلون
القضاء والرشطة ووالكء النيابة وامجلارك يف اجلزائر.

 حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة لكبار مسؤويل الرشطة واملدعني العامني ،غابورون،بوتسواان ،من  27اإىل  28يونيو  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،واكنت
أأهداف احللقة يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس تعزيز همارات ومعرفة كبار احملققني واملدعني العامني
والقضاة فامي يتعلق ابلتحقيقات واملالحقة القضائية والفصل يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية وإاطالق دليل الويبو
التدرييب "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا يف بوتسواان" .وحرض احللقة  30ضابط رشطة و10
مدعني عامني ،اإىل جانب عدد من موظفي الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية وممثل عن دائرة الإيرادات
املوحدة يف بوتسواان.
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 حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة للقضاة ،غابورون ،بوتسواان 29 ،يونيو :2018ن ُظمت ابلتعاون مع الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ،واكنت أأهداف احللقة يف اإطار هدف الويبو
الاسرتاتيجي السادس اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية والتدريب القامئ عىل اتفاق تريبس وتقدمي دليل الويبو التدرييب
"التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا يف بوتسواان" لتدريب القضاة يف حمامك ادلرجة الاوىل عىل
الفصل يف اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية .وحرض احللقة  11قاضيا وموظفو الهيئة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية
وممثل عن دائرة الإيرادات املوحدة يف بوتسواان.

 حلقة معل لتدريب املدربني حول اإنفاذ امللكية الفكرية موهجة للرشطة من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا إلقل مييةا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،هراري ،زمبابوي ،من  2اإىل  3يوليو  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع مكتب الياابن

للرباءات واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،واكنت أأهداف احللقة يف اإطار هدف الويبو
الاسرتاتيجي السادس تعزيز همارات ومعارف ضباط التدريب يف لكيات الرشطة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو
وتقدمي نسخة ا ألريبو من دليل الويبو التدرييب "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" .وحرض احللقة
 15ضابط تدريب رشطة من  11دوةل عضوا يف ا ألريبو (بوتسواان وإاسواتيين وغاان وكينيا وليسوتو وانميبيا ورواندا
وسان تويم وبرينسييب وتزنانيا وأأوغندا وزمبابوي).

 ندوة ش به إاقل ميية حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة للسلطة القضائية ،اكسرتيس ،سانت لوس يا ،من  26اإىل 27يوليو  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع معهد التعلمي القضايئ التابع للمحمكة العليا يف منطقة الاكرييب الرشقية ،واكن
الهدف من هذه الندوة حتسني املهارات وتعزيز معرفة الهيئة القضائية ابمللكية الفكرية مبا يتيح التعامل مع قضااي
امللكية الفكرية والفصل فهيا بأأسلوب عادل وفعال ومتسق .وحرض الندوة  15من كبار القضاة من منطقة الاكرييب
الرشقية.
 حلقة معل تدريبية وطنية حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة ملسؤويل اإنفاذ القانون ،بورت أأوف س بني،ترينيداد وتوابغو ،من  30اإىل  31يوليو  :2018ن ُظمت هذه احللقة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد
وتوابغو ،واكنت تريم اإىل اإذاكء وعي كبار املسؤولني عن اإنفاذ القانون اب ألثر الاجامتعي والاقتصادي املرتتب عىل
التقليد والقرصنة؛ ومناقشة حمتوى ادلليل التدرييب للويبو "التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا"؛
وضامن تأأهيل املسؤولني عن الإنفاذ للتعامل مع جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ
التوصية  45من أأجندة الويبو بشأأن التمنية.
 حلقة معل تدريبية وطنية حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة للقضاة ،بورت أأوف س بني ،ترينيداد وتوابغو، 31يوليو  :2018ن ُظمت هذه احللقة ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو ،واكنت تريم اإىل
تعزيز معارف أأعضاء الهيئة القضائية مبا يتيح التعامل مع قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا بأأسلوب عادل وفعال
ومتسق .وحرض حلقة العمل مخسة قضاة.
 ندوة إاقل ميية حول اإنفاذ امللكية الفكرية موهجة للقضاة واملوظفني اخملولني بسلطات قضائية ،بوغوات ،كولومبيا ،من 31يوليو اإىل  1أأغسطس  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع الواكةل العليا للصناعة والتجارة واملديرية الوطنية حلق املؤلف
بكولومبيا ،واكنت أأهداف الندوة يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس اإذاكء وعي القضاة واملوظفني اخملولني
بسلطات قضائية اب ألثر الاجامتعي والاقتصادي املرتتب عىل التقليد والقرصنة؛ وتعزيز معرفة املشاركني ابإنفاذ
امللكية الفكرية وحتدايته؛ وزايدة فعالية اإجراءات امللكية الفكرية املدنية واجلنائية لفائدة التمنية وحامية املس هتكل؛
وإانشاء ش بكة دولية من خرباء امللكية الفكرية من موظفي القضاء مبا يسهل التبادل والتعاون املس مترين .وحرض
الندوة  115مشاراك ،مبن فهيم قضاة من كولومبيا ودول أأمرياك الالتينية ا ألخرى وموظفون خمولون بسلطات قضائية.
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 التدريب الس نوي الوطين لفائدة القضاة يف جمال امللكية الفكرية ،جورمال ،لتفيا ،من  11اإىل  12سبمترب :2018ن ُظم ابلتعاون مع مكتب الرباءات يف مجهورية لتفيا ،واكنت الندوة تريم يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي
السادس اإىل مجع أأعضاء الهيئة القضائية يف لتفيا لس تكشاف أخر التطورات يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
املناقشات حول التعويض عن ا ألرضار ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل حق املؤلف .وحرض الندوة  35قاضيا من
خمتلف حمامك لتفيا ،ومثانية مسؤولني من مكتب الرباءات يف مجهورية لتفيا ،وعضوان من النيابة العامة ،وممثل عن
وزارة العدل.
 حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف البيئة الرمقية لفائدة ضباط الرشطة ،ديب ،الإماراتالعربية املتحدة ،من  8اإىل  9أأكتوبر  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع رشطة ديب ،واكنت أأهداف حلقة العمل تقدمي
املساعدة اإىل واكلت اإنفاذ القانون يف تطوير قدراهتا التدريبية فامي يتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية؛ وتعزيز التعاون
الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛ وضامن تأأهيل احملققني واملدعني العامني للتعامل مع
جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات لتنفيذ التوصية  45من أأجندة الويبو بشأأن التمنية.
وحرض حلقة العمل حوايل  40مشاراك حمليا من امللكفني ابإنفاذ القانون.

 حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف جمايل العالمات التجارية وحق املؤلف لفائدة املسؤولنيعن اإنفاذ القوانني ،ديب ،الإمارات العربية املتحدة ،من  10اإىل  11أأكتوبر  :2018ن ُظمت احللقة ابلتعاون مع مجعية

الإمارات للملكية الفكرية ،واكنت تريم اإىل تقدمي املساعدة اإىل واكلت اإنفاذ القانون يف تطوير قدراهتا التدريبية فامي
يتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية؛ وتعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص؛ وضامن
تأأهيل املوظفني امللكفني ابإنفاذ القانون للتعامل مع جرامئ امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من جرامئ بأأسلوب مؤات
لتنفيذ التوصية  45من أأجندة الويبو بشأأن التمنية .وحرض حلقة العمل حوايل  50مشاراك ،مبن فهيم مدعون عامون
وحمققون ومسؤولو امجلارك وموظفون قضائيون.
 حلقة معل بش أأن اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف لفائدة القضاة واملدعني العامني واحملامني ،ترياان ،أألبانيا 22 ،أأكتوبر :2018ن ُظمت ابلتعاون مع مديرية حق املؤلف يف مجهورية أألبانيا ،واكن الهدف من حلقة العمل مجع القضاة
واملدعني العامني وممثيل وزارة الثقافة ووزارة التاكمل ووزارة العدل وماكتب احملاماة ورشطة ادلوةل وامجلارك
ومكتب الرضائب وممثيل مجعيات الإدارة امجلاعية من أألبانيا وإاطالعهم عىل أأحدث التطورات يف جمال اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل حق املؤلف ،مبا يتفق مع هدف الويبو الاسرتاتيجي
السادس .وحرض حلقة العمل حوايل  30مشاراك.
 ندوة دون إاقل ميية بش أأن اإنفاذ امللكية الفكرية لفائدة القضاة ،أأس تاان ،اكزاخس تان ،من  31أأكتوبر اإىل  1نومفرب :2018ن ُظمت ابلتعاون مع وزارة العدل يف مجهورية اكزاخس تان ،واكنت أأهداف الندوة عقد املناقشات وتبادل
اخلربات بشأأن املسائل العملية املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتعزيز همارات ومعارف أأعضاء هيئات الانفاذ
يف بدلان أس يا الوسطى الالزمة ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية والفصل فهيا بصورة عادةل وف ّعاةل ومتسقة ،مع اإيالء
املراعاة الالزمة للشواغل الإمنائية التوجه املتضمنة يف هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس .وحرض الندوة حوايل 60
مشاراك ،من بيهنم قضاة ومسؤولون عن اإنفاذ القانون و أأعضاء ا ألوساط القانونية اذلين ميثلون أأحصاب احلقوق.
 اجامتعات املائدة املس تديرة :اسرتاتيجية للتوعية ابمللكية الفكرية موهجة لزامبيا ،لوسأاك ،زامبيا ،من  13اإىل 15نومفرب  :2018ن ُظمت هذه الاجامتعات ابلتعاون مع واكةل تسجيل الرباءات والرشاكت ،واكن الهدف مهنا مساعدة
واكةل تسجيل الرباءات والرشاكت عىل تقيمي الاحتياجات يف جمال احرتام امللكية الفكرية يف زامبيا وصياغة
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اسرتاتيجية وطنية للتوعية حتدد ا ألهداف وا ألنشطة وا ألدوات واجلدول الزمين واملزيانية .وحرض الاجامتعات حوايل
 40مشاراك ،مبن فهيم مسؤولو اإنفاذ القانون وصانعو الس ياسات وممثلو القطاع اخلاص والصحفيون.
 حلقة معل دون إاقل ميية بش أأن اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف وماكحفة التقليد والقرصنة يف البيئة الرمقية ،طشقند،أأوزبكس تان ،من  21اإىل  22نومفرب  :2018ن ُظمت ابلتعاون مع واكةل امللكية الفكرية مجلهورية أأوزبكس تان ،واكنت
أأهداف احللقة يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس حفص املعايري ادلنيا و أأوجه املرونة اليت يتضمهنا اجلزء
الثالث من اتفاق تريبس؛ والنظر يف أأحدث تطورات السوابق القضائية؛ ومناقشة املسائل العملية املتعلقة ابإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية ول س امي بشأأن الإنرتنت؛ وتبادل املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة يف تكل اجملالت.
وحرض حلقة العمل أأكرث من  50مشاراك ،مبن فهيم مسؤولون حكوميون وممثلون عن اجلامعات ومنظامت حامية
أأحصاب احلقوق.
 ادلورة التدريبية املتقدمة بش أأن اإنفاذ امللكية الفكرية لفائدة القضاة ،طوكيو ،الياابن ،من  27اإىل  29نومفرب :2018ن ُظمت ابلتعاون مع مكتب الياابن للرباءات ،واكنت أأهداف ادلورة التدريبية تعزيز احرتام امللكية الفكرية من خالل
مراجعة ومناقشة املعايري ادلنيا وجوانب املرونة يف اإنفاذ امللكية الفكرية املضمنة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس،
يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس؛ وإااتحة الفرصة للمشاركني لإظهار هماراهتم يف حفص ا ألدةل ويف البت
يف قضااي امللكية الفكرية؛ وتقيمي التطورات ا ألخرية يف السوابق القضائية واملسائل اليت نوقشت يف جلنة الويبو
الاستشارية املعنية ابلإنفاذ؛ ومتكني املشاركني من اكتساب معرفة أأوسع نطاقا بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية
الفكرية و أأنظمة التقايض؛ وتعميق فهمهم ل إالجراءات فامي يتعلق ابلتقايض بشأأن امللكية الفكرية وطرق احملامكة؛
وتعزيز القدرات املهنية فامي خيص معليات التقايض بشأأن التعدي .وحرض ادلورة التدريبية  18مشاراك من مكبوداي
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية وميامنار والفلبني وس نغافورة ورسي لناك واتيلند وفييت انم.
 حلقة معل وطنية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة اإىل املوظفني امللكفني ابإنفاذ القوانني ،مكبال ،أأوغندا، 27فرباير  :2019ن ُظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا ،واكنت أأهداف حلقة العمل يف اإطار
هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وفهم املعايري ادلنيا لآليات الإنفاذ املنصوص علهيا
يف اتفاق تريبس؛ ومناقشة التطورات ا ألخرية يف السوابق القضائية والترشيعات بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية؛ وتقدمي
نسخة الاريبو من دليل الويبو التدرييب اإىل سلطات اإنفاذ القانون واملدعني العامني والطبعة الرابعة من اإصدار
الويبو "اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية :سوابق قضائية " .وحرض حلقة العمل حوايل  80مشاراك من واكلت اإنفاذ
القانون ،مبن فهيم املدعون العامون وموظفو الرشطة وامجلارك ،ابلإضافة اإىل مسؤويل مكتب خدمات التسجيل يف
أأوغندا.
 حلقة معل ش بة إاقل ميية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية موهجة ألعضاء السلطة القضائية ،مكبال ،أأوغندا ،من 28فرباير اإىل  1مارس  :2019ن ُظمت ابلتعاون مع مكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا ،واكنت أأهداف احللقة يف
اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وفهم املعايري ادلنيا لإنفاذ امللكية الفكرية
املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس؛ ومناقشة التطورات ا ألخرية يف السوابق القضائية والترشيعات بشأأن اإنفاذ امللكية
الفكرية؛ وتقدمي مواد الويبو وا ألريبو التدريبية اإىل سلطات اإنفاذ القانون واملدعني العامني والطبعة الرابعة من اإصدار
الويبو "اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية :سوابق قضائية " .وحرض حلقة العمل حوايل  40مشاراك معظمهم من القضاة
ابلإضافة اإىل أأربعة ممثلني عن حممكة امللكية الصناعية الكينية.
 حلقة معل أأقال ميية حول اإنفاذ حق املؤلف ،س يول ،مجهورية كوراي ،من  25اإىل  29مارس  :2019ن ُظمت ابلتعاونمع وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي والواكةل الكورية محلاية حق املؤلف واللجنة الكورية حلق
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املؤلف ومنظمة التجارة العاملية ،واكنت تريم يف اإطار هدف الويبو الاسرتاتيجي السادس اإىل ا ألخذ بعني الاعتبار
أأمهية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإانفاذها فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان
املشاركة؛ وتوفري التدريب عىل اإجراءات ا إلنصاف والعداةل وتدابري اإنفاذ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مع الرتكزي
بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية؛ ومناقشة املسائل املوضوعية يف جمال اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛
وتويخ اسرتاتيجيات وطنية وعرب وطنية للتعاون الف ّعال من أأجل اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
وحرض حلقة العمل  16مشاراك من ماكتب حق املؤلف والهيئات القضائية من البدلان التية :الربازيل والصني
وكولومبيا والهند وإاندونيس يا وس نغافورة والسودان و أأوغندا و أأوكرانيا .كام شارك يف هذه احللقة ممثل عن املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو).
 الندوة ا إلقل ميية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية بش أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الصناعية من خالل التوعية ،اجلزائرالعامصة ،اجلزائر ،من  2اإىل  3أأبريل  :2019ن ُظمت ابلتعاون مع املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،واكنت
أأهداف الندوة تشجيع املاكتب الوطنية للملكية الصناعية يف املنطقة عىل الاضطالع بأأنشطة لإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية؛ ورشح ادلمع اذلي تقدمه الويبو لهذه ا ألنشطة؛ وإااتحة الفرصة لتبادل ا ألفاكر واملعلومات
والتجارب ذات الصةل بتوعية الر أأي العام وغريها من الاسرتاتيجيات الرامية اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
وحرض الندوة حوايل  15مشاراك من اجلزائر وجزر القمر ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وسلطنة عامن وفلسطني
وامجلهورية العربية السورية وتونس وجامعة ادلول العربية ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج
العربية.
 حلقة معل ش بة إاقل ميية عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية موهجة لواكلت اإنفاذ القانون ،مدينة بامن ،بامن ،من  25اإىل 26أأبريل  :2019ن ُظمت ابلتعاون مع منظمة امجلارك العاملية واملديرية العامة لتسجيل امللكية الصناعية بوزارة
التجارة والصناعة يف بامن ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية ،وبدمع من مجعية ا ألمريكيتني للملكية الصناعية ،واكنت أأهداف حلقة العمل ا ألخذ بعني
الاعتبار أأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان
املشاركة؛ وتوفري التدريب عىل س بل الانتصاف وتدابري ا إلنفاذ يف جمال امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بصفة خاصة
عىل معل سلطات امجلارك واملدعني العامني؛ ومناقشة املسائل املوضوعية يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛
وتويخ اسرتاتيجيات وطنية وعرب وطنية للتعاون الف ّعال من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وحرض حلقة
العمل  65مشاراك ،من مدعني عامني ومسؤولني مجركيني من كوس تارياك وكواب وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور
وغواتاميل وهندوراس ،وممثلني عن خمتلف السلطات البمنية (القضاء والنيابة العامة وامجلارك ومنطقة التجارة احلرة
يف كولون ووزارة التجارة والصناعة) وحمامني حمليني.
 مناقشات املائدة املس تديرة حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،هافاان ،كواب ،من  29اإىل  30أأبريل  :2019ن ُظمتابلتعاون مع املكتب الكويب للملكية الصناعية واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ،واكنت أأهداف
مناقشات املائدة املس تديرة ا ألخذ بعني الاعتبار أأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها فامي يتعلق ابلتمنية
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية؛ ومناقشة نطاق أأحاكم اجلزء الثالث من اتفاق تريبس وتنفيذها عىل املس توى
الوطين؛ وتقيمي احتياجات كواب بشأأن اإنشاء أآليات فعاةل ومتوازنة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وحرض مناقشات
املائدة املس تديرة  30مشاراك ميثلون خمتلف السلطات الكوبية ،ويه القضاء والنيابة العامة وامجلارك واملركز الوطين
حلق املؤلف واملكتب الكويب للملكية الصناعية.
 .8وعالوة عىل ذكل ،شارك الربانمج  17يف برامج تدريبية مقدمة ملسؤولني حكوميني ومعلمي امللكية الفكرية .وقُدمت
حمارضات خاصة بشأأن اإذاكء احرتام امللكية الفكرية أأثناء الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ُملع ِّ ّلمي امللكية
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الفكرية ،املعقودة يف جنيف من  18اإىل  29يونيو  ،2018وادلورة املتقدمة واملعدة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) ومنظمة التجارة العاملية عن امللكية الفكرية للموظفني احلكوميني ،اليت عقدت يف جنيف من  11اإىل  22مارس
 .2019وابلإضافة اإىل ذكل ،قُدمت حمارضة خالل اجامتع ثنايئ بني الويبو واجمللس ادلويل لرابطات التكنولوجيا احليوية يف 8
نومفرب .2018

اثنيا التنس يق والتعاون عىل املس توى ادلويل
 .9متاش يا مع ا ألهداف احملددة يف برانمج ومزيانية الويبو للفرتة  ،2019-2018واصل الربانمج  17العمل عىل تعزيز
تعاونه ادلويل املنتظم والفعال لضامن اتباع هنج مزتن وشفاف لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا يتفق مع هدف الويبو
الاسرتاتيجي السادس ،والتوصيتني  40و 45من توصيات أأجندة التمنية ،من أأجل زايدة متاسك الس ياسات ادلولية ،وجتنب
الازدواج يف العمل.
 .10وترد أأدانه ا ألنشطة املعنية:
 الاجامتع الس نوي املائة وا ألربعون للرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،س ياتل ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدةا ألمريكية ،من  19اإىل  23مايو  :2018شارك الربانمج  17يف الاجامتع الس نوي املائة وا ألربعني للرابطة ادلولية
للعالمات التجارية ،وقدم أأنشطة الويبو ومس تجداهتا يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اإىل جلنة ماكحفة
التقليد اليت تضم أأكرث من  275همنيا يف جمال امللكية الفكرية.
 املؤمتر ادلويل الرابع "جورجيا تاكحف التقليد والقرصنة" ،ابتويم ،جورجيا ،من  12اإىل  13يوليو  :2018شاركتالويبو يف هذا املؤمتر الس نوي ،وقدمت هنجها لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا يامتىش مع الهدف الاسرتاتيجي
السادس ،وشاركت يف حلقة نقاش حول احلصول عىل ا ألدةل وحساب ا ألرضار يف قضااي التعدي عىل امللكية
الفكرية .وحرض املؤمتر أأكرث من  100مشارك ،مبن فهيم مسؤولون وممثلو الصناعة وحمامون.

 ندوة الرابطة ادلولية للعالمات التجارية حول نظام امللكية الصناعية يف دول ا ألنديز والتطورات ا ألخرية يف ا ألحاكمالقضائية حملمكة العدل مجلاعة دول ا ألنديز ،بوغوات ،كولومبيا 30 ،يوليو  :2018تناولت هذه الندوة اليت نظمهتا

الرابطة ادلولية للعالمات التجارية موضوع اإنفاذ امللكية الفكرية وتطوراهتا احلالية يف س ياق ا ألحاكم القضائية السابقة
حملمكة العدل مجلاعة دول ا ألنديز واحملامك الوطنية .وقدمت الويبو هنجها املوجه حنو التمنية يف جمال اإنفاذ امللكية
الفكرية .وحرض الندوة حوايل  30قاضيا.

 املؤمتر ادلويل الثاين عرش إلنفاذ القانون املعين جبرامئ امللكية الفكرية ،ديب ،الإمارات العربية املتحدة ،من  25اإىل 26سبمترب  :2018نظمت املؤمتر املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ورشطة ديب ،ابلرشاكة مع وزارة
ادلاخلية يف الإمارات العربية املتحدة و"أندر رايرتز لبوراتوريز" والتحالف ادلويل ملاكحفة التقليد ومجعية الإمارات
للملكية الفكرية .واكن هيدف اإىل تطوير أأفضل املامرسات ملاكحفة جرامئ التقليد والقرصنة .وشاركت الويبو يف جلسة
"ماكحفة التقليد عىل مس توى الس ياسات  -ادلعوة اإىل الإنفاذ والعقاب" حيث سلطت الضوء عىل القضااي القانونية
والس ياسات العامة فامي يتعلق مباكحفة التقليد والقرصنة عىل املس توى ادلويل ،فضال عن ادلور اذلي تقوم به الويبو
يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .واكن من بني املشاركني املسجلني البالغ عددمه  750مشاراك ممثلون عن
الرشطة وامجلارك والهيئات التنظميية والقطاع اخلاص.
 املؤمتر ادلويل "احرتام امللكية الفكرية – ظاهرة تتناىم انطالقا من طرف أأفريقيا" ،ساندتون ،جنوب أأفريقيا ،من 23اإىل  25أأكتوبر  :2018اشرتكت يف تنظميه الويبو وجلنة الرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا ومنظمة
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امجلارك العاملية والإنرتبول ومنظمة التجارة العاملية .وعزز هذا املؤمتر ادلويل احلوار يف جمال الس ياسة العامة واكن
مبثابة حاضنة ل ألفاكر دلمع نظام اإنفاذ فعال ومتوازن للملكية الفكرية .وحرض املؤمتر أأكرث من  400مشارك من
حوايل  70دوةل ،مبن فهيم وزراء وصانعو س ياسات وقضاة ومسؤولون كبار عن الإنفاذ ،وممثلون عن املنظامت
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وا ألعامل التجارية و أأعضاء ا ألوساط القانونية وجامعات املس هتلكني.
واس تكشف املشاركون س بل التغلب عىل نقص فهم العامة للملكية الفكرية وحبثوا الس بل اليت ميكن للتعاون عىل
خمتلف املس توايت أأن يضمن من خاللها الاس تفادة من مزااي امللكية الفكرية ،ابعتبارها من أأدوات التمنية ،اس تفادة
اتمة جتمع بني الفعالية والتوازن .وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين
.https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2018/article_0010.html
 حركة احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية  – 2018حركة ماكحفة الهتريب وجتارة املواد املقدلة ،نيودلهيي ،الهند،من  1اإىل  2نومفرب  :2018شاركت الويبو يف هذا املؤمتر ادلويل اذلي نظمه احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وتناول املؤمتر العواقب الاقتصادية للتقليد عىل نطاق واسع والهتريب والقرصنة والس ياسات الالزمة ملاكحفة هذه
ا ألنشطة غري القانونية .وشاركت الويبو بصفة متحدث يف اجللسة الافتتاحية للربانمج حول موضوع "اإطالق العنان
لقوة اس تجابة عاملية متعددة ا ألطراف للحد من الاجتار غري املرشوع" .وحرض املؤمتر أأكرث من  150مشاراك من
خمتلف القطاعات ،مبا يف ذكل املؤسسات الصناعية وادلولية والإعالم ونشطاء حقوق املس هتكل ومزودو اخلدمات
التكنولوجية وواكلت الإنفاذ ومسؤولو الرشطة وامجلارك.
 الاجامتع اخلامس عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد والقرصنة ،بروكسل ،بلجياك ،من  6اإىل 7ديسمرب  :2018شاركت الويبو بصفة مراقب يف الاجامتع اخلامس عرش لفريق منظمة امجلارك العاملية املعين ابلتقليد
والقرصنة اذلي تناول الصةل بني اجلرمية املنظمة والتقليد؛ والتجارة الإلكرتونية؛ والإماكانت اليت تتيحها سلسةل
الكتل للجامرك؛ والإتالف املس تدام بيئيا للسلع املقدلة املضبوطة .وقدمت الويبو عروضا يف اإطار بندي جدول
ا ألعامل أأحدث التطورات من الرشاكء ادلوليني وا ألعضاء والإتالف املس تدام بيئيا للسلع املقدلة املضبوطة .وحرض
الاجامتع حوايل  119ممثال عن سلطات امجلارك يف ادلول ا ألعضاء يف منظمة امجلارك العاملية ،واملنظامت احلكومية
ادلولية ،والقطاع اخلاص ،واملنظامت غري احلكومية.
 مرشوع قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية – الاجامتع الثاين ألحصاب املصلحة ،جنيف ،سويرسا7 ،ديسمرب  :2018نظمت الويبو اجامتعا اثنيا ألحصاب املصلحة لتقدمي حتديثات حول تطوير املرشوع ،وتبادل وهجات
النظر حول س بل اإحراز املزيد من التقدم يف املرشوع ،وضامن مشاركة الواكلت احلكومية ذات الصةل و أأطراف
أأخرى يف اختبار قاعدة البياانت .واكنت من بني املشاركني يف الاجامتع واكلت من ادلمنارك وفرنسا والهند وإايطاليا
والياابن والاحتاد الرويس ومجهورية كوراي .كام حرض ممثلون عن البعثات ادلامئة لإندونيس يا والياابن ومجهورية كوراي
والاحتاد الرويس وفييت انم ،ابلإضافة اإىل ممثل عن املفوضية ا ألوروبية.
 اجامتع ممثيل القطاع العام يف مرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،بوخارست ،رومانيا ،من  12اإىل 13فرباير  :2019نظمه املرصد ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية ابلتعاون مع رئاسة رومانيا جمللس الاحتاد ا ألورويب ومكتب املدعي العام الروماين .ومجع الاجامتع خمتلف
ممثيل القطاع العام واملنظامت احلكومية ادلولية ومؤسسات الاحتاد ا ألورويب ذات الصةل هبدف مناقشة العمل
اجلاري ملرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية .وحرض الاجامتع حوايل  50مشاراك ،مبن فهيم ممثلون عن
دول الاحتاد ا ألورويب واملفوضية ا ألوروبية والرابطة ا ألوروبية للتجارة احلرة وواكةل الاحتاد ا ألورويب للتعاون يف
جمال اإنفاذ القانون ومكتب امجلاعة ا ألوروبية ل ألصناف النباتية ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
ومعهد ا ألمم املتحدة ا إلقلميي لبحوث اجلرمية والعداةل.
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 مؤمتر مرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية بش أأن التعلمي ،بوخارست ،رومانيا 14 ،فرباير  :2019شاركاملرصد يف تنظميه مع رئاسة رومانيا جمللس الاحتاد ا ألورويب ،وسامه املؤمتر يف عرض أأحدث التطورات ومشاركة
اخلربات الوطنية ووهجات النظر فامي يتعلق ابمللكية الفكرية يف التعلمي .وحرض املؤمتر حوايل  70مشاراك ميثلون
وزارات الرتبية الوطنية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية والهيئات املهنية.

 الاجامتع السابع جملموعة التنس يق التابعة ملرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية بش أأن انهتأاكت حقوقامللكية الفكرية ،ليون ،فرنسا 14 ،مارس  :2019شاركت الويبو يف هذا الاجامتع اذلي حرضه ممثلون من خمتلف

كياانت الاحتاد ا ألورويب (مكتب امجلاعة ا ألوروبية ل ألصناف النباتية وواكةل الاحتاد ا ألورويب للتعاون يف جمال اإنفاذ
القانون وواكةل الاحتاد ا ألورويب للتدريب عىل اإنفاذ القانون ومرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية ووحدة التعاون القضايئ) واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ،وقدمت
أخر أأنشطهتا و أأحداهثا يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وساعد الاجامتع عىل مناقشة ا ألنشطة اجلارية
وتطويرها وتنس يقها بغية جتنب ازدواج اجلهود.

 الاجامتع السابع لفرقة معل منظمة التعاون والت منية يف امليدان الاقتصادي بش أأن ماكحفة التجارة غري املرشوعة،ابريس ،فرنسا ،من  18اإىل  19مارس  :2019شاركت الويبو يف هذا الاجامتع اذلي أأاتح منتدى ملوظفي امجلارك
وواكلت اإنفاذ القانون والقطاع اخلاص واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والأاكدمييني ملناقشة
املامرسات والس ياسات اليت تبين القدرة عىل مواهجة الهتديد العاملي للتجارة غري املرشوعة .وقدمت منظمة التعاون
والتمنية يف امليدان الاقتصادي ومرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية نتاجئ معلهام املشرتك ،مبا يف ذكل
اإطالق حتديث عاملي للتقرير الصادر عهنام يف عام  2016بعنوان "جتارة السلع املقدلة واملقرصنة" .ومشلت املواضيع
ا ألخرى التكنولوجيات اجلديدة والابتاكر يف ماكحفة الاجتار غري املرشوع واس تخدام الطرود الصغرية كوس يةل نقل.

 هنج تع ّقب ا ألموال لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .مذكرة تفامه بش أأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكيةالفكرية – اجامتع عام ،بروكسل ،بلجياك 25 ،مارس  :2019شاركت الويبو يف هذا الاجامتع بشأأن التطورات

مبوجب مذكرة التفامه الصادرة عن املفوضية ا ألوروبية بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية
اليت تسعى اإىل احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية والتطبيقات اليت تنهتك حق املؤلف أأو تنرش السلع
املقدلة .وقدمت الويبو مرشوع قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وحرض الاجامتع حوايل  20ممثال عن
صناعة الإعالانت ومقديم اخلدمات التقنية يف جمال الإعالانت ومنظامت حامية أأحصاب احلقوق وصناعة املراهنات.

 الاجامتع العارش لفريق اخلرباء املعين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،بروكسل ،بلجياك 28 ،مارس  :2019نظمتهذا الاجامتع املفوضية ا ألوروبية ،ومجع حوايل  30ممثال عن سلطات ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب والبدلان
الثالثة والبدلان املرحشة لالنضامم اإىل الاحتاد ا ألورويب ومرصد مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية واملكتب
ا ألورويب للرباءات واملفوضية ا ألوروبية .وقدم الاجامتع حتديثات حول خمتلف املبادرات لتنفيذ حزمة املفوضية
ا ألوروبية بشأأن امللكية الفكرية الصادرة يف عام  2017والتوجيه بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لس نة  .2007كام
قدمت الويبو مرشوع قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
 امجلعية العامة لفرق اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل للمساعدة والتعاون( ،)Reactأأمسرتدام ،هولندا ،من  28اإىل 29مارس  :2019شاركت الويبو بصفة مراقب يف اجامتع امجلعية العامة لفرق اخلرباء املعنيني ابلتوفري العاجل
للمساعدة والتعاون اذلي قدمت فيه هذه الفرق معلومات بشأأن معلها املس متر ومبادراهتا املرتقبة .وتضمنت امجلعية
العامة العديد من حلقات النقاش والعروض ،مبا يف ذكل ما تعلق ابإنفاذ قوانني امجلارك ومعايري مزودي خدمات
الإنرتنت ومسؤولية املالك.
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 املؤمتر ادلويل الثاين التحول الرمقي :الرتكزي عىل امللكية الفكرية ،موسكو ،الاحتاد الرويس ،من  23اإىل  24أأبريل :2019شاركت الويبو يف هذا املؤمتر وقدمت عرضا عن مرشوع قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
خالل جلسة حول "اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" .واكن من بني املتحدثني الخرين ادلائرة الاحتادية املعنية
اب إلرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات والإعالم امجلاهريي وهيئة تنظمي التصالت الإيطالية.
 .11وابلإضافة اإىل ذكل ،اضطلع الربانمج  17مبرشوع جترييب لتطوير قاعدة بياانت لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية هبدف
مساعدة ادلول ا ألعضاء يف تنس يق التدابري الطوعية املتخذة وفقا لهنج "تعقب ا ألموال" بشأأن انهتأاكت حق املؤلف .وتش متل
قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل منصة أمنة عرب الإنرتنت ميكن التحمك فهيا وجتمع قوامئ املواقع الإلكرتونية اليت
تسهِّّل انهتاك حق املؤلف عن معد.3

اثلثا املنشورات ومواد التدريب
 .12نرش الربانمج  17حلقتني جديدتني انطقتني ابللغة الإنلكزيية من سلسةل الرسوم املتحركة ل ألطفال "بورورو البطريق
الصغري" بعنوان " أأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية" 4و"ابتاكر تصممي جديد لزلقة" ،5وتوىل دبلجة ثالثة أأفالم بورورو
للرسوم املتحركة ابللغة العربية .6ومجيع مقاطع الفيديو متاحة عىل قناة الويبو عىل يوتيوب.7
 .13وقام الربانمج  17بدبلجة ثالثة رسوم متحركة قدمية ،ويه حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية ابللغتني
الصينية 8والعربية 9وجعل هذه املقاطع متاحة عىل قناة الويبو عىل يوتيوب.10
 .14ونرش الربانمج  17فيديو عن حاةل ميدانية يف مالوي تتبعت رحةل تالميذ املدارس من مالوي للتعرف عىل حق
املؤلف يف املدرسة حيث اس تخدم املعلمون مواد الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف .11واس تعان الفيديو بأأحد مشاهري
موس يقى البوب احملليني ،الس يد اتي غرين ،اذلي أأبرز أأمهية حق املؤلف يف معهل .ونظرا لرد فعل ا ألطفال الإجيايب بشأأن

3
للمزيد من املعلومات املفصةل ،انظر أأمانة الويبو ( ،)2019مرشوع قاعدة بياانت اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية (الوثيقة ،)WIPO/ACE/14/10
املتاحة عىل الرابط اليت.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412 :
4
متاحة عىل الرابط اليت.https://youtu.be/JSAvF_bX23M :
5
متاحة عىل الرابط اليت.https://youtu.be/7kJgSCUv2jk :
6
متاحة عىل الروابط التيةhttps://youtu.be/0AGWTEJEoXM :؛ وhttps://youtu.be/j3azpDvP-cc؛
و.https://youtu.be/zCD8cvIWVZI
7
نفذت هذه املشاريع بدمع من الصندوق الاستامئين املقدم من مكتب كوراي للملكية الفكرية.
8
متاحة عىل الروابط التيةhttps://youtu.be/yxIVpRtB9no :؛ وhttps://youtu.be/E83-pFkdS7U؛
و.https://youtu.be/ZtLkGXtEOYQ
9
متاحة عىل الروابط التيةhttps://youtu.be/fSZOvYlFiU4 :؛ وhttps://youtu.be/HV1jZv51_zk؛
و.https://youtu.be/vYcyrnwi0co
10
أ
أأنتجت هذه الرسوم املتحركة يف الصل ابلتعاون مع املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو ،وبدمع من الصندوق الاستامئين
ملكتب كوراي للملكية الفكرية.
11
نفذ هذا املرشوع بدمع من الصندوق الاستامئين املقدم من وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي.
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املواد وتفاعلهم مع موس يقي حميل ،أأبرز مقطع الفيديو قمية تقدمي أأمهية احرتام حق املؤلف بطريقة معلية وجذابة .ونُرش مقطع
الفيديو عىل قناة الويبو عىل يوتيوب يف  4سبمترب .122018
 .15و أأعد الربانمج  17نسخة مطبوعة من موقعه الإلكرتوين احلايل اخلاص ابلتوعية بشأأن اإذاكء الاحرتام للعالمات
التجارية (ميكن الاطالع علهيا عىل املوقع  .13)www.respectfortrademarks.orgويس هتدف هذا املورد الش باب اذلين
يدرسون مجموعة من املوضوعات ،بدءا من ادلراسات التجارية اإىل الفن والتصممي ،كام يتيح للمعلمني طرقا مبتكرة لتثقيف
الطالب بشأأن أأمهية حقوق امللكية الفكرية للك من املس هتلكني واملبدعني جملموعة واسعة من املنتجات واخلدمات.
 .16وواصلت الويبو اإعداد صيغ معدةل من ادلليل التدرييب املوجه اإىل مسؤويل اإنفاذ القانون و أأعضاء النيابة العامة
"التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقهتا قضائيا" اذلي نُرش للمرة ا ألوىل يف عام  .2015وتقدم املادة املتاحة ابللغات
العربية وا إلنلكزيية والفرنس ية والإس بانية اإرشادا بشأأن العنارص القانونية اخلاصة ابلقرصنة والتقليد ومسائل أأخرى هممة تتعلق
ابلتحقيق وا ألدةل .ويف الفرتة قيد الاس تعراض ،أأمكل الربانمج  17تكييف ادلليل التدرييب لبوتسواان وانميبيا والإمارات
العربية املتحدة واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو).
 .17ويف نومفرب  ،2018نرشت الويبو طبعة رابعة من اإصدارها ابللغة الإنلكزيية بعنوان "اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية:
سوابق قضائية " أأعده القايض اإل .يت .يس هارمز .14وجيري حاليا أأيضا اإعداد كتاب جديد لسوابق قضائية مك اتمكطقة العربية
خاصة ابلإنفاذ ابللغة العربية .ومن املتوقع الانهتاء منه مع ختام عام .2019
 .18وميكن الاطالع عىل التطورات ا ألخرية واملسائل الرئيس ية املتصةل ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وادلويل يف رساةل اإخبارية دورية متاحة عىل الإنرتنت .وميكن التقدم اإىل ا ألمانة بأأية معلومات ذات صةل ترغب ادلول
ا ألعضاء ويرغب مراقبو اللجنة يف اإدراهجا يف الرساةل الإخبارية.
[هناية الوثيقة]

12
متاح عىل الروابط التية( https://youtu.be/nQlzcKWWB98 :الإنلكزيية)؛ و( https://youtu.be/_CUP1hu8R54العربية)؛
و( https://youtu.be/BaiuzM6QpBYالصينية)؛ و( https://youtu.be/_0i3uwqAZ8cالفرنس ية)؛
و( https://youtu.be/M7sQH_yvhLcالروس ية)؛ و( https://youtu.be/lPt1Xxv8bTQالإس بانية).
13
حظي اإنشاء املوقع الإلكرتوين بدمع الصندوق الاستامئين ملكتب الياابن للرباءات.
14
متاحة عىل الرابط اليت.https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363&plang=EN :

